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АНОТАЦІЯ 

Гуменюк Я. М. Диверсифікація зовнішньоторговельних зв’язків 

аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

У дисертаційній роботі узагальнено та поглиблено теоретико-концептуальні 

підходи до формування диверсифікованої моделі економічного розвитку 

аграрних підприємств. Здійснено аналіз сучасного стану експортної діяльності 

аграрних підприємств України. 

На основі систематизації та критичного аналізу напрацювань представників 

меркантилізму, класичної політекономії, німецької історичної школи, марксизму, 

неокласичної й кейнсіанської економічної теорії та інституціоналізму, автором 

розкрито еволюцію наукових поглядів на сутність і характерні ознаки 

економічних систем. Зроблено висновок щодо збагачення і поглиблення 

теоретичних уявлень про природу і специфіку різнорівневих господарських 

систем у процесі еволюції економічної науки. Узагальнення неортодоксальних 

напрямів наукових досліджень у цій царині дозволило визначити сучасні 

економічні системи як змішані, трансформаційні економіки, характерними 

ознаками яких є складність, поліструктурність, відкритість, динамічна 

нерівновага та нестійкість.  

Обґрунтовано та систематизовано стратегічні напрямки формування 

експортоорієнтованої моделі розвитку аграрного сектору економіки України в у 

мовах глобальних економічних викликів. 

Розглянуто світовий досвід щодо організації стимулювання експорту 

аграрних підприємств та можливості його впровадження в Україні. 

Запропоновано шляхи збільшення обсягів експорту та підвищення його 

ефективності в аграрних підприємствах країни в цілому та окремих її регіонах 

зокрема. Також запропоновано концептуалізацію факторів результативності 

диверсифікації зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору економіки 

України, домінуючою ідеєю якої є системний підхід до мінімізації глобальних 
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ризиків (посилення протекціонізму, зростання конкуренції за інвестиції у 

експорторієнтовані виробництва з боку країн, що розвиваються тощо), 

регіональних (загроза втрати ринків країн Митного Союзу, підвищення техніко-

технологічних та якісно нових стандартів аграрної продукції до регламентів 

Європейського Союзу) та внутрішніх (низький технологічний рівень 

національного агровиробництва, обмежений товарний асортимент тощо). 

Доведено, що ірраціональність структури внутрішнього ринку продовольства 

України проявляється у високій залежності від імпорту за одними видами 

агропродукції і низькій для інших; низьких темпах модернізації і незадовільному 

розвитку інфраструктури аграрного сектору; дефіциті приватних інвестицій у 

галузь; диспаритеті цін на сільгосп- та промислову продукцію, низькому рівні 

товарної диференціації базових продуктів і товарів високого ступеня обробки, 

відсутності сфери непродовольчого використання окремих видів 

сільськогосподарської сировини і продуктів його переробки, гнучкості 

маркетингових систем експортерів щодо рівня регулювання торгівлі на 

міжнародному (у межах «зеленої корзини» СОТ) і національному рівнях. 

Удосконалено механізм забезпечення ефективного розвитку 

експортоорієнтованого виробництва аграрної продукції та підвищення його 

вартості за рахунок збільшення обробної промисловості та заборони на експорт 

певних видів товарів у виді сировини. Теоретико-методологічні підходи до 

дослідження особливостей зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору 

України з точки зору їх диверсифікації та інтеграції у глобальну і регіональну 

систему світового господарства. Доведено, що сучасні тенденції розвитку ринку 

продовольства і особливості його трансформації неможливо аналізувати у межах 

неокласичної теорії (як і поведінку його суб’єктів), оскільки у природі світових 

цін на продовольство закладені множинні неекономічні чинники (соціальні, 

демографічні, політичні та ін.). Концептуальними засадами у цьому контексті 

виступають як класичні теорії та Р. Фотеля, модель класифікації країн у 

світовому продовольчому балансі на «самозабезпечених донорів» і «реципієнтів» 

Д. Клаппа, модель «багатотоварного стандарту» Б. Лієтара, що заснована на 

конкурентоспроможності економіки, взаємних експортно-імпортних зв’язках 

країн та рівнях їх продовольчої безпеки. Аналіз останніх моделей надав 

можливість сформулювати середньостроковий прогноз щодо початку 
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формування специфічної світової аграрно-фінансової системи із спеціалізованим 

валютним центром регулювання цін і координації віртуальних запасів 

продовольчої сировини; 

Критерії, стратегію, ймовірні наслідки, загрози і ризики диверсифікації 

форм та напрямів інтеграції вітчизняного ринку агропродукції в європейський і 

світовий аграрно-економічний простір. Такими критеріями виступають: 

міжнародні стандарти якості, частка доданої вартості у загальному ланцюгу 

вартості агропродукції України, рівень наукоємності агарного сектору України 

та її експортного потенціалу. Стратегічними напрямами диверсифікації 

зовнішньої торгівлі є географічний (ефективне використання існуючих та пошук 

нових ринків збуту вітчизняної агропродукції), товарний (скорочення 

напівфабрикатів, зменшення сировинної складової і розширення асортименту 

готової продукції) при одночасній оптимізації аграрного імпорту. Одним із 

найголовніших викликів и ризиків є достатньо висока ймовірність дискредитації 

України як провідного експортера аграрної продукції, турбулентність світового 

ринку аграрної продукції, вплив на нього нелінійних, стохастичних факторів 

політичного, соціального, економічного та техніко-технологічно фактору із 

непередбачуваними наслідками. 

Визначено конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції 

України на світовому аграрному ринку в умовах глобальних та регіональних 

перетворень. Запропоновано диверсифікаційні зрушення на нові ринки збуту 

аграрної продукції. 

Розроблено структурно-логічну схему заходу щодо створення експортного 

кредитного агентства в Україні за рахунок якого дотаційні виплати будуть 

надходити лише тим виробникам, які продають свій товар після третього етапу 

обробки. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, експортний 

потенціал, експортоорієнтована модель розвитку, аграрний сектор.  

SUMMARY 

Humeniuk Y.M. Diversification of foreign trade relations of the agicultural 

sector of the Ukrainian economy in the context of globalization. – Manuscript. 

The thesis submitted for the academic degree of PhD in economics, specialty 

08.00.02 – world economy and international economic relations. – Taras Shevchenko 
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National University of Kyiv. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2017. 

The thesis is submitted for the academic degree of candidate of economic sciences 

in specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations.  

In the dissertation, theoretical and conceptual approaches to the formation of a 

diversified model of economic development of agrarian enterprises are generalized and 

deepened. The analysis of the current state of export activity of agrarian enterprises of 

Ukraine is carried out. 

On the basis of systematization and critical analysis of the experiences of 

representatives of mercantilism, classical political economy, the German historical 

school, Marxism, neoclassical and Keynesian economic theory and institutionalism, 

the author discloses the evolution of scientific views on the nature and characteristics 

of economic systems. A conclusion is made on the enrichment and deepening of 

theoretical ideas about the nature and specificity of multilevel economic systems in the 

process of evolution of economic science. The generalization of the unorthodox 

directions of scientific research in this field has allowed to identify modern economic 

systems as mixed, transformational economies, the characteristic features of which are 

complexity, polystyrism, openness, dynamic imbalance and instability. 

The strategic directions of formation of an export-oriented model of development 

of the agrarian sector of the Ukrainian economy in the languages of global economic 

challenges are substantiated and systematized. 

The world experience in organizing the stimulation of export of agrarian 

enterprises and the possibilities of its introduction in Ukraine are considered. 

The ways of increase of export volumes and increase of its efficiency in the 

agrarian enterprises of the country as a whole and its separate regions in particular are 

offered. Also, the conceptualization of the factors of the effectiveness of diversification 

of foreign trade relations of the agrarian sector of the Ukrainian economy is proposed, 

the dominant idea of which is a systemic approach to minimizing global risks 

(strengthening protectionism, increasing competition for investments in export-

oriented production by developing countries, etc.), regional (the threat of loss of 

markets the countries of the Customs Union, the improvement of technical and 

technological and qualitatively new standards of agricultural products in accordance 

with the regulations of the European Union) and inside (low technological level of 
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national agricultural production, limited product range, etc.). It is proved that the 

irrationality of the structure of the domestic food market of Ukraine is manifested in 

the high dependence on imports by some kinds of agricultural products and low for 

others; low rates of modernization and poor development of the infrastructure of the 

agrarian sector; deficit of private investment in the industry; disparity in prices for 

agricultural and industrial products, low level of commodity differentiation of basic 

products and goods of high degree of processing, lack of non-food use of certain types 

of agricultural raw materials and products of its processing, flexibility of exporters' 

marketing systems regarding the level of regulation of international trade (within the 

green basket "WTO") and national levels. 

The mechanism for ensuring the effective development of export-oriented 

production of agrarian products and improving its value by improving the 

manufacturing industry and the ban on the export of certain types of commodities in 

the form of raw materials has been improved. Theoretic-methodological approaches to 

the study of the peculiarities of foreign trade relations of the agrarian sector of Ukraine 

in terms of their diversification and integration into the global and regional system of 

world economy. It is proved that the current trends in the development of the food 

market and the peculiarities of its transformation can not be analyzed within the 

framework of the neoclassical theory (as well as the behavior of its subjects), since in 

the nature of world food prices, numerous non-economic factors (social, demographic, 

political, etc.) are laid. Conceptual principles in this context are classical theories and 

R. Fotel, the model of classification of countries in the world food balance for "self-

sufficient donors" and "recipients" by D. Klapp, the model of the "multi-standard 

standard" B.Liiter, based on the competitiveness of the economy, mutual export-import 

relations of countries and levels of their food security. The analysis of the latest models 

provided an opportunity to formulate the medium-term forecast for the beginning of 

the formation of a specific world agrarian-financial system with a specialized currency 

center for price regulation and coordination of virtual stocks of food raw materials; 

Criteria, strategy, probable consequences, threats and risks of diversification of 

forms and directions of integration of the domestic market of agro-products into the 

European and world agrarian-economic space. Such criteria are: international quality 

standards, share of value added in the general chain of value of agricultural products of 

Ukraine, level of knowledge intensity of the Ukrainian agrarian sector and its export 
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potential. Strategic directions of foreign trade diversification are geographical 

(effective use of existing and search of new markets for domestic agricultural 

products), commodity (reduction of semi-finished products, reduction of raw material 

component and expansion of assortment of finished products) while simultaneously 

optimizing agricultural imports. One of the most important challenges and risks is the 

high probability of discrediting Ukraine as a leading exporter of agrarian products, the 

turbulence of the global agricultural market, the impact on it of nonlinear, stochastic 

factors of the political, social, economic and technological and technological factors 

with unpredictable consequences. 

The competitiveness of agricultural products of Ukraine in the world agrarian 

market in the conditions of global and regional transformations is determined. 

Diversification shifts are proposed for new markets for agrarian products. 

The structural-logical scheme of the measure on the creation of an export credit 

agency in Ukraine is developed, due to which subsidies will be paid only to those 

producers who sell their goods after the third stage of processing. 

Key words: foreign economic activity, export, export potential, export-oriented 

model of development, agrarian sector. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На початку ХХІ сторіччя суттєво збільшились процеси 

трансформації світової економіки. Формування нових правил регіональної та 

глобальної торгівлі в умовах геоекономічної нестабільності змушує країни 

шукати нові ринки збуту, Україна не стала виключенням у цьому процесі. 

Економізація та політизація суспільних процесів та відхилення від процесів 

глобалізації не могло не дати своїх плодів. Тому, ми вимушені констатувати той 

факт, що світ знаходиться на стадії перетворень та розподіленні впливу на 

регіональні угруповання. У нових умовах конкурентоспроможність і 

ефективність економіки, зовнішньоекономічних зв'язків будь-якої країни 

безпосередньо залежать від ступеня її адаптації до нових умов функціонування 

світового господарства, участі в процесах економічної інтеграції, як на 

регіональному, так і на мегарегіональному рівнях. 

Український аграрний сектор сьогодні потребує колосальних змін, ці зміни 

викликані багатофакторними процесам, які виникли за останні три роки, а також 

ті негативні фактори, формування яких розпочалось ще з 1991 року. Дослідження 

проблеми сільськогосподарського сектору та його зовнішньоекономічних 

зв’язків є вкрай актуальним, адже станом на 2015 рік ВВП України склав 90615 

млн дол США, а вклад аграрного сектору склав 14,03% від ВВП у 2015 році. 

Сільське населення, яке задіяне у формуванні аграрного ВВП займає 31% 

населення України. Тому дослідження тематики диверсифікації 

зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору України є необхідним не 

тільки з погляду економіки, а також з огляду соціології, географії, демографії та 

інших наук. 

Проблема пошуку нових ринків збуту аграрної продукції стала особливо 

гострою та актуальною 1 січня 2014 року, коли Російська Федерація (найбільший 

торговельний партнер України) скасувала ЗВТ з Україною, а згодом уряд РФ ввів 

ембарго на товари українського походження, що негативно вплинуло на 

торговельні експортні потоки в цілому та на аграрне виробництво зокрема. 

Український аграрний сектор відноситься до числа секторів економіки, здатних 

конкурувати на світовому ринку, при цьому Україна займає позиції одного з 

провідних експортерів продукції сільського господарства в глобальному 
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співтоваристві. 

Один із шляхів, яким може піти Україна є інтеграція своєї економіки в 

цілому та аграрного сектору зокрема не тільки в нові ринки збуту окремо взятих 

країн, а також і через регіональну інтеграцію в різні об’єднання. Зокрема, одним 

із інструментів такої інтеграції є підписання регіональних договорів про зону 

вільної торгівлі.  

Методологія еволюційного та інституціонального підходів до дослідження 

процесу економічної інтеграції закладена у працях зарубіжних вчених: 

А. Авдокушина, В., Г. Волеса, Д. Дайнена, М. Максимової, Ф. Мьоллерса, 

В. Рибалкіна, Л. Хоффманна. Значний вплив на формування авторської позиції 

справили сучасні вітчизняні дослідники інтеграції: А. Філіпенко, О. Шнирков, О. 

Білорус, Ю. Білик, В. Геєць, В. Копійка, Д. Лук’яненко, Ю. Пахомов, В. Сіденко 

та інші вчені, які зробили суттєвий внесок у дослідження теорій, механізмів 

регулювання і практику міжнародної та регіональної економічної інтеграції. 

Проблеми зовнішньоекономічної діяльності досліджувалися багатьма 

вітчизняними та зарубіжними вченими: В.І. Бойком, К.Г. Бородіним, 

В.С. Будкіним, І.В. Бураковським, В.І. Власовим, М.В. Гладієм, В.І. Губенком, 

С.І. Дем’яненком, А.М. Кандибою, С.М. Квашою, І.Г. Кириленком, 

А.П. Кірєєвим, Е.Н. Крилатих, П. Кругманом, О.Ф. Лукою, Д.Г. Лук’яненком, 

О.М. Могильним, М. Обсфельдом, Ю.М. Пахомовим, П.А. Песковським, 

М. Портером, П.Т. Саблуком, Є.В. Савельєвим, А.А. Фесиною, А.С. Філіпенком, 

О.О. Школьним та іншими. 

Не дивлячись на високу теоретичну базу, питання географічної 

диверсифікації зовнішньоторговельних звязків аграрного сектору економіки 

України залишається недостатньо вивченим. Особливо необхідним є приділити 

увага дослідженню даної проблематики в умовах геоекономічної нестабільності 

та нових викликів, саме це зумовило вибір теми, мету та структуру дисертаційної 

роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планової теми наукових досліджень 

кафедри міжнародного бізнесу «Стратегія інтеграції України в світову 

економіку» в рамках загальної науково-дослідної теми Інституту міжнародних 

відносин «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (№ держреєстрації 
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11БФ048-01 – фундаментальна, основний науковий напрямок – 4.1.4 «Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини»), яка є складовою Комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації» (2017-2019 рр.). Внесок автора в дослідження зазначеної 

теми полягає в дослідженні стану зовнішньої торгівлі в цілому, та торгівлі 

аграрною продукцією зокрема, аналізі взаємозв’язків з регіональними 

угрупованнями-сусідами та трансконтинентальний напрям 

зовнішньоекономічної діяльності сектору. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 

розробці теоретико-методичних підходів щодо визначення перспектив 

міжнародної інтеграції та науково обґрунтованих пропозицій розвитку 

зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору України. Досягнення 

поставленої мети зумовило розв’язання таких завдань: 

- узагальнити теоретичні основи зовнішньої торгівлі з урахуванням зміни 

соціально-економічних умов; 

- охарактеризувати сучасний стан зовнішньої торгівлі 

сільськогосподарською продукцією України; 

- визначити конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції 

України на світовому аграрному ринку; 

- обґрунтувати перспективні напрями розвитку зовнішньоторговельних 

відносин в аграрному секторі України з основними інтеграційними 

угрупованнями; 

- запропонувати методичні підходи до напрямів інтеграції аграрного 

сектору економіки у світову систему; 

- знайти обґрунтовані підходи до напрямів інтеграції аграрного сектору 

економіки у регіональні об’єднання. 

Об'єктом дослідження є система зовнішньоторговельних зв'язків аграрного 

сектору економіки України в умовах геоекономічної нестабільності. 

Предметом дослідження є формування моделі та напрямів диверсифікації 

аграрного сектору економіки України. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою 

дисертаційного дослідження є теорії міжнародної торгівлі, наукові праці 
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вітчизняних та іноземних вчених щодо розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, 

лібералізації зовнішньої торгівлі та формування інтеграційних об’єднань. 

Для вивчення теоретико-методичних засад розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності застосовувався монографічний метод. З метою об’єктивної оцінки 

зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією України 

використовували методи порівняльного аналізу та статистичний. Для наочного 

відображення процесів, характерних для зовнішньої торгівлі, застосовувався 

графічний метод. За допомогою абстрактно-логічного методу здійснювалася 

розробка пропозицій щодо поглиблення зовнішньоекономічних відносин 

України з урахуванням процесів глобалізації та регіоналізації. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти України й інших країн світу; аналітичні та статистичні матеріали 

вітчизняних міністерств і відомств; офіційні видання міжнародних організацій; 

результати наукових досліджень українських та іноземних учених з проблем 

ефективності функціонування й розвитку сучасних економічних систем, 

відображені в монографіях, періодичних виданнях, збірниках наукових праць; 

матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, інформаційних 

порталів та офіційних сайтів, розміщені в мережі Інтернет. Статистична база 

проведеного дослідження сформована з масивів даних Організації Об’єднаних 

Націй, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Світової організації 

торгівлі, Державної служби статистики України. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведене у дисертаційній 

роботі комплексне дослідження зовнішньоторговельних зв’язків України в 

аграрному секторі дало можливість одержати теоретичні та практичні 

результати, на основі яких розроблено пропозиції щодо розвитку експортно-

імпортних відносин з урахуванням поглиблення інтеграційних процесів. Серед 

основних результатів наукової новизни доцільно виділити наступні:  

вперше: 

- на основі гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі і рівняння Андерсона – 

Вінкопа, бігравітаційної моделі А. Філіпенка побудовано авторську гравітаційну 

модель торгівлі продукцією агроекономічного сектору України на регіональних 

та глобальному ринку з використанням таких незалежних змін як номінальний 

аграрний ВВП, аграрний ВВП на душу населення, дистанція між країнами 
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(столицями), а також фіктивні змінні 40 країн за останні шість років та залежної 

змінної – аграрного експорту. Доведено наявність залежності обсягу 

двосторонньої торгівлі між двома країнами або регіонами (за інших рівних) від 

величини бар’єру для торгівлі між ними у порівнянні із середньою величиною 

бар’єрів для торгівлі з усіма іншими партнерами. Параметри аграрного ВВП та 

аграрного ВВП на душу населення вказують на те, що експорт української 

аграрної продукції в країни з високим рівнем сільськогосподарського 

виробництва на душу населення спадає, при збільшенні торговельних товарних 

обсягів між Україною та країнами-партнерами також зростає і експорт аграрної 

продукцію. 

Удосконалено: 

- теоретико-методологічні підходи до дослідження особливостей 

зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору України з точки зору їх 

диверсифікації та інтеграції у глобальну і регіональну систему світового 

господарства. Доведено, що сучасні тенденції розвитку ринку продовольства і 

особливості його трансформації неможливо аналізувати у межах неокласичної 

теорії (як і поведінку його суб’єктів), оскільки у природі світових цін на 

продовольство закладені множинні неекономічні чинники (соціальні, 

демографічні, політичні та ін.). Концептуальними засадами у цьому контексті 

виступають як класичні теорії та Р. Фотеля, модель класифікації країн у 

світовому продовольчому балансі на «самозабезпечених донорів» і «реципієнтів» 

Д. Клаппа, модель «багатотоварного стандарту» Б. Лієтара, що заснована на 

конкурентоспроможності економіки, взаємних експортно-імпортних зв’язках 

країн та рівнях їх продовольчої безпеки. Аналіз останніх моделей надав 

можливість сформулювати середньостроковий прогноз щодо початку 

формування специфічної світової аграрно-фінансової системи із спеціалізованим 

валютним центром регулювання цін і координації віртуальних запасів 

продовольчої сировини; 

- критерії, стратегію, ймовірні наслідки, загрози і ризики диверсифікації 

форм та напрямів інтеграції вітчизняного ринку агропродукції в європейський і 

світовий аграрно-економічний простір. Такими критеріями виступають: 

міжнародні стандарти якості, частка доданої вартості у загальному ланцюгу 

вартості агропродукції України, рівень наукоємності агарного сектору України 
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та її експортного потенціалу. Стратегічними напрямами диверсифікації 

зовнішньої торгівлі є географічний (ефективне використання існуючих та пошук 

нових ринків збуту вітчизняної агропродукції), товарний (скорочення 

напівфабрикатів, зменшення сировинної складової і розширення асортименту 

готової продукції) при одночасній оптимізації аграрного імпорту. Одним із 

найголовніших викликів и ризиків є достатньо висока ймовірність дискредитації 

України як провідного експортера аграрної продукції, турбулентність світового 

ринку аграрної продукції, вплив на нього нелінійних, стохастичних факторів 

політичного, соціального, економічного та техніко-технологічно фактору із 

непередбачуваними наслідками. 

Отримало подальшого розвитку: 

- методичні підходи щодо, по-перше, критеріїв визначення пріоритетних 

«світових зон господарювання», орієнтованих на розвиток агроринків, 

формування ресурсів сільськогосподарської продукції, сировини і 

продовольства, зовнішньоекономічні та міжрегіональні зв’язки, зменшення 

ризиків для суб’єктів глобального ринку продовольства. По-друге, 

систематизації особливостей функціонування світового продовольчого ринку у 

контексті волотильності цін на агропродукцію під впливом фундаментальних і 

кон’юнктурних змін на ринках сільськогосподарських товарів, що надало 

можливість, з одного боку, визначити вплив значних і непередбачуваних 

коливань цін на економіку країни, можливі їх первинні ефекти і вторинні 

наслідки. Це дало можливість визначити місце України у системі конкурентних 

переваг товаровиробників за видами аграрної продукції, що передбачає: 

послідовну оцінку виробничо-економічних умов формування рівнів врожайності; 

визначення питомої ваги високоякісної продукції у загальному об’ємі її 

виробництва та рівнів цін пропозиції за її видами; бальну оцінку абсолютних і 

відносних параметрів продукції; розрахунок інтегрального показника і 

рейтингову оцінку конкурентних переваг за видами продукції; 

- пропозиції щодо широкомасштабного нарощування обсягів експорту 

продукції агроекономічного сектору України, удосконалення географічно, 

товарної і структурної диверсифікації зовнішньої торгівлі національною 

аграрною продукцією, посилення її конкурентних позиції у глобальному, 

регіональному та субрегіональному економічному просторі. Серед них: а) 
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системна, повномасштабна, послідовна і поетапна реформа аграрних відносин, 

АПК України на основі стратегій розвитку аграрного сектору економіки до 2020 

року, оскільки зовнішньоекономічні зв’язки є віддзеркаленням результативності 

та ефективності внутрішніх реформ; б) інвестиційно-інноваційно, фінансово-

кредитна, бюджетна державна підтримка експортоорієнтованих аграрних 

підгалузей економіки України; в) пошук і розробка нових можливостей для 

українського аграрного експорту шляхом максимально ефективного 

використання як існуючих, так і активного пошуку нових сегментів і ніш на 

світовому і регіональних аграрних ринках; г) визначення форм і шляхів виходу 

аграрною продукції України на нові ринки, ефективне використання наявних і 

створення нових інституційних механізмів підтримки національної експортної 

аграрної експансії, у тому числі через участь України у міжнародних 

торговельно-економічних організаціях та інтеграційних об’єднаннях глобального 

і регіонального рівня, її підтримку засобами економічної дипломатії;  

- концептуалізація факторів результативності диверсифікації 

зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору економіки України, 

домінуючою ідеєю якої є системний підхід до мінімізації глобальних ризиків 

(посилення протекціонізму, зростання конкуренції за інвестиції у 

експорторієнтовані виробництва з боку країн, що розвиваються тощо), 

регіональних (загроза втрати ринків країн Митного Союзу, підвищення техніко-

технологічних та якісно нових стандартів аграрної продукції до регламентів 

Європейського Союзу) та внутрішніх (низький технологічний рівень 

національного агровиробництва, обмежений товарний асортимент тощо). 

Доведено, що ірраціональність структури внутрішнього ринку продовольства 

України проявляється у високій залежності від імпорту за одними видами 

агропродукції і низькій для інших; низьких темпах модернізації і незадовільному 

розвитку інфраструктури аграрного сектору; дефіциті приватних інвестицій у 

галузь; диспаритеті цін на сільгосп- та промислову продукцію, низькому рівні 

товарної диференціації базових продуктів і товарів високого ступеня обробки, 

відсутності сфери непродовольчого використання окремих видів 

сільськогосподарської сировини і продуктів його переробки, гнучкості 

маркетингових систем експортерів щодо рівня регулювання торгівлі на 

міжнародному (у межах «зеленої корзини» СОТ) і національному рівнях. 
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Практичне значення одержаних результатів. Наукові результати, 

отримані в дисертаційному дослідженні, мають теоретико-методичне і практичне 

значення для оцінки місця сільськогосподарської продукції на світовому ринку, 

розвитку інтеграційних процесів України в аграрному секторі. Сформовано 

пропозиції щодо розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України в аграрному 

секторі з урахуванням торгівлі з основними інтеграційними угрупованнями 

(СНД, ЄС, НАФТА, АСЕАН, ЛАД) та формування ЗВТ з регіональними 

об’єднаннями. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним самостійним 

науковим дослідженням, у якому викладено авторський підхід до аналізу 

сутності, основних чинників і критеріїв ефективності функціонування та 

розвитку сучасних економічних систем, обґрунтовано практичні рекомендації 

щодо підвищення ефективності економіки України. Наукові положення, 

висновки і рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором особисто. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

апробовані на 3 міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, 

круглих столах, а саме: ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Економіка і 

управління в умовах глобалізації. (м. Львів, 30 січня 2015 р.), ХХІІ Міжнар. наук-

практ. конф. (м. Львів, 1-2 лютого 2015 р.) Проблеми та шляхи удосконалення 

економіки України, Третя міжнародна наукова конференція: Підвищення 

стійкості економіки в умовах геоекономічної нестабільності: національний та 

глобальний виміри (м. Київ 27 жовтня 2016 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 247 сторінки друкованого тексту. Основний текст 

дисертаційної роботи становить 174 сторінки комп'ютерного тексту, який 

містить 25 таблиць, 4 рисунки та 12 формул. Робота має 4 додатки, які розміщені 

на 5 сторінках. Список використаної літератури містить 215 найменування на 17 

сторінках.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

АГАРНОЇ СФЕРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

1.1. Ґенеза концептуальних підходів до економічного змісту аграрної 

сфери світового господарства. 

У цьому розділі з позицій системного-історичного підходу автором будуть 

проаналізовані трактування категорій «аграрна сфера» і «аграрний сектор», 

обґрунтована визначальна роль кількісних і якісних характеристик стану і 

тенденцій розвитку соціуму в процесах їх функціонування і еволюції, здійснена 

диференціація конкурентних переваг їх суб'єктів, визначені напрямки впливу 

глобалізації на національний ринок сільськогосподарської сировини і 

продовольства, проаналізовані та узагальнені форми, методи та інструменти 

державного регулювання розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку і 

методів його захисту. 

Генезис та еволюція економічної думки щодо ролі сільського господарства у 

системі суспільно-господарських відносин надає змогу визначити загально-

методологічну основу для здійснення дослідження особливостей становлення і 

розвитку світового аграрного сектору, що базується на поєднанні ключових 

історичних періодів – доіндустріального, індустріального, постіндустріального. 

Лише взявши за основу вищезазначені часові лаги, можна простежити зміну 

наукових поглядів щодо розвитку сільського господарства, починаючи з ранніх 

робіт доіндустріального етапу, що носять загальнопостановчий та рамковий 

характер, до вузьконаправлених досліджень агроекономістів XXI століття. 

Однак, за умов загальноприйнятої у світовій науці класифікації шкіл економічної 

думки і окремих теоретичних концепцій та маючи на увазі очевидну об’ємність 

завдань, варто зробити декілька застережень.  

По-перше, зважаючи на такі фактори як обмеженість об’єму дисертаційного 

дослідження та широкого кола вже існуючих праць, які присвячені саме 

проблематиці розвитку сільського господарства, досить важко охопити весь 

спектр історичної ґенези даної сфери в науковому розрізі, тому доцільно 

розглядати роботи авторів, в яких аграрній тематиці відводиться одна з 

ключових позицій з точки зору конкретного історичного періоду. 
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По-друге, з огляду на широкий спектр історико-теоретичного надбання у 

вивченні цього наукового напряму, необхідна чітка класифікація чинників 

функціонування та визначення головної місії сільського господарства на різних 

рівнях розвитку суспільного поділу праці. Мова йде про динаміку змін концепцій 

і поглядів на аграрний сектор від «основи примноження багатства» і 

«фундаментальної конструкції суспільства» через «чорний ящик» і «резервуар 

ресурсів» до «розмежування» функцій «двигуна» або «гальма» подальшого 

економічного зростання.  

По-третє, розвиток сучасного світового агроринку відбувається в умовах 

інтенсивних процесів глобалізації соціально-економічних, політико-правових, 

культурних та інших сфер життєдіяльності людства, що формує нові виклики 

щодо його ґенези та функціонування. У зв’язку з цим вельми необхідним є 

пошук «системи координат» економічної теорії відповідно до нових процесів та 

міжнародно визнаних конфігурацій розвитку аграрної сфери на рубежі 

тисячоліть. 

Згідно класичної класифікації виробництва аграрний сектор визначається як 

первинний сектор, а його продукція, що є результатом використання відповідних 

технічних засобів (тобто, переробна) – як вторинний. Щодо первинного сектору 

економіки (в трьохсекторній моделі економіки), то, по-перше, він об'єднує галузі, 

пов'язані з видобутком природної сировини (вугілля, нафти, металевих руд і т. п.) 

та її переробкою на напівфабрикати – сільське господарство, рибальство, лісове 

господарство, полювання (аграрний сектор). По-друге, первинний сектор був 

першим в історії людства способом економічної діяльності і аж до початку 

Промислової революції займав чинне місце у світовій економіці саме за рахунок 

розвитку сільського господарства як найважливішої галузі на значному 

історичному проміжку у понад 12 тисяч років – від майже 10-го тис. до нашої 

ери і до 15 ст. нашої ери [165].  

Необхідно зауважити, що у сучасних умовах переважання первинного 

сектора як правило свідчить про вкрай низький рівень економічного розвитку 

держави або регіону (прикладом цього є багато країн Африки, у яких до цього 

часу велика частина населення зайнята в сільському господарстві). Проте, 

винятком є первинний сектор (видобуток нафти) у економіках багатьох країн 

Перської затоки (Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ), хоча на думку багатьох 
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економістів подібний шлях економічного розвитку визначається як «хибний» (у 

підсумку приносить більше шкоди, ніж користі) і знаходить вираз у так званій 

Голландській хворобі. Загалом, країни, що існують в умовах пануючого 

первинного сектора економіки (видобуток корисних копалин, рибальство, 

полювання, сільське господарство і. т.п.) називають доіндустріальними або 

аграрними. Дивлячись ретроспективно на історію розвитку аграрного сектору 

можна визначити наступну динаміку: на початку землеробство розвивалося пліч-

о-пліч з людством, проте згодом із введенням спочатку бартерних відносин, а 

потім грошових одиниць відбувається метаморфоза – взаємозв’язок між вартістю 

продукції аграрного сектору та цінами на всі інші елементи економічної системи 

перетворюється у стійку структуру приватновласницьких, товарно-грошових 

відносин і аграрного (а згодом, фермерського) підприємництва.  

Загалом поняття «аграрний сектор» – є відносно молодим терміном в 

українській науці, хоча багато вчених використовували термін «сільське 

господарство». Економікою аграрного сектору та питаннями її регулювання, 

питаннями та проблемами землі та її обробки на практиці займались керівники 

ще першої цивілізації Древнього Єгипту, вчені та філософи Шумерських та 

Вавилонських цивілізацій, пізніше – Древньої Греції. 

Так, згідно вчення Ксенофонта, земля виступає не лише класичним 

чинником виробництва, а основою аграрних взаємовідносин у підсистема 

економіки, своєрідний інструмент збагачення населення. У своєму трактаті 

«Ойкономія» (а згодом і у трактаті «Про доходи Афін») він вперше зробив 

спробу проаналізувати економіку загалом та визначити такі поняття як, по-

перше, мінова та споживча вартість товару, в тому числі такого товару як земля 

(тобто, що на ній вироблялось) як первинного товару аграрного сектору; по-

друге – землеробство як природної форми економічної діяльності, основу 

суспільства та його життя, протиставляючи землеробство всім іншим видам 

діяльності («Сільське господарство – мати і годувальниця всіх професій»). Крім 

того, у його трактатах надавалися рекомендації щодо оцінки родючості землі, 

часу посадки і збору врожаю, форм поліпшення організації і управління 

економікою сільськогосподарських угідь [165]. 

У роботах Платона та Аристотеля значна увагу була приділена вирішенню 

проблем власності – вибору форм власності на землю відповідно до даного 
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проміжку часу: приватної або загальної (суспільної) в інтересах ефективної 

політики держав-полісів та їх громадян. Зокрема, Аристотель приходить до 

висновку, що обидві ці форми призводять до негативних наслідків. З одного 

боку, панування приватної форми власності мотивує у громадян жадібність і 

заздрість, гальмуючи інтенсивний розвиток суспільства. З іншого – за спільної 

форми власності, як правило, у громадян зникає інтерес до її раціонального 

використання. У пошуку альтернати, він узагальнює власне дослідження – форма 

спільної приватної власності є найефективнішим способом взаємовідносин та 

економічного зростання, оскільки породжує зацікавленість у взаємозбагаченні. 

Крім того, даний феномен повинен бути освячений звичаєм і закріплений 

законом, який поєднує в собі позитивні властивості приватного і загального 

майна. «Власність повинна бути розділена лише у відносному сенсі, в 

абсолютному значенні, вона повинна бути лише приватною» [197]. 

Грецький філософ Платон у своєму трактаті «Політика» пояснює свою ідею 

ідеальної держави базуючись на природній основі «ідеального полісу» – 

визначальною рисою ідеальної економічної політики є державна власність 

громадян або членів полісу, яка, відповідно до індивідуальних якостей, 

поширюється серед трьох прошарків суспільства (або груп) – філософів, воїнів і 

фермерів. Філософи – вища каста – це втілення мудрості держави, воїни-опікуни, 

фермери – особи зайняті у сільському господарстві на землі, яка є спільним 

надбанням усіх членів полісу. Згідно його точки зору, ремесло і торгівля 

виступають своєрідними чинниками для задоволення різноманітних 

матеріальних потреб громадян з повними правами [120]. 

Щодо філософів Древнього Риму Катона Варрона Колумелла та Плінія, то їх 

загальна ідея відношення до сільського господарства базувалася на порівнянні 

землеробства із «прилученням до мудрості» і визначали його як найбільш 

шляхетний і гідний спосіб збагачення. У свою чергу, їх співвітчизник та 

політичний діяч І ст. до н.е. Цицерон вважав, що управління 

сільськогосподарськими об’єктами потребує окремої уваги та систематизації 

[60].  

Середньовіччя як наступний історичний етап на шляху до сучасного 

регулювання економіки в цілому та аграрного сектору зокрема 

характеризувалось «кристалізацією догм» двох основних «таборів», які між 
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собою концептуально і практично не поєднувались та не перетинались. До 

першого «табору» належить так звана Західноєвропейська догма (Папсько-

християнська), яка надала певні характерні риси сучасній економічній науці, 

базуючись на трактатах філософів Древньої Греції – системах побудови 

економічної моделі державного регулювання згідно методичних та структурних 

порад софістів із грецьких полісів.  

Другий «табір» – догма Католицької церкви, до якої належали вчені-

церковні діячі з власними суб'єктивними думками, що базувались на кодексі 

законів, який мав назву «Канонічне право». Так, у своєму трактаті «Сума 

теології» філософ Фома Аквінський поділяв багатство на природнє (земля, 

ремесло) та штучне (срібло та золото), причому вже у наступному трактаті «Про 

правління государів» він визнав, що сільське господарство «більш вигідним 

заняттям з точки зору збагачення, ніж торгівля» [87]. 

У цей же час, паралельно із канонізованою, принизливо «агресивно-

християнськими» правилами Європою, розвивалась новітня у той період 

цивілізація – цивілізація Близького Сходу в напрямі Арабсько-Ісламської догми. 

Держави цього регіону, відповідно до «азіатської моделі управління», традиційно 

зберігали за собою право володіння землею і збору великих податків з населення. 

Ібн Хальдун (1332-1406) як один із провідних ідеологів арабських держав і 

найбільш відомий представник економічної думки на Сході виступав проти 

участі держави у якості однієї зі сторін у ділових відносинах, оскільки це 

суперечить поняттю «рівності» становища різних суб’єктів економічних 

відносин, також участі представників влади у бізнесі. Крім того, до небажаної 

комерційної діяльності Ібн Хальдун відносив також поширену у сучасному світі 

практику, коли держава скуповує у агровиробників продукцію за заниженими 

цінами, а реалізує її на ринку з істотною націнкою [128]. 

Епоха Відродження (або Ренесансу) позитивно вплинула на розвиток та 

свободу думки відповідно у всіх наукових напрямах соціальних наук та 

економіки. Формування першої школи економічної думки – меркантилістів – 

пов’язано із постулатом: багатство держави невід’ємне від грошей, тобто за тих 

історичних умов від монетарних (золота та срібла) і дорогоцінних металів, що є 

на її території. Оскільки більшість країн не має відповідних корисних копалин 

(це стосувалося й країн де меркантилізм зародився та набув найбільшого 
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поширення: Франції, Англії), то головним джерелом збагачення золотом та 

сріблом меркантилісти вважали позитивний торговий баланс. Тобто, щоб 

багатство збільшувалося, надходження золота та срібла в країну має 

перевищувати їх відтік (певно, значний вплив на такі погляди здійснив 

історичний приклад Іспанії, що незважаючи на багаті родовища в американських 

колоніях вона витрачала своє золото та срібло на оплату імпорту). 

Італійський філософ-економіст А. Серра у своєму, так званому, Короткому 

трактаті про засоби забезпечення достатку у вигляді золота і срібла для 

королівства (що позбавлено рудників дорогоцінних металів), виступав з 

жорсткою критикою «повноцінності» сільського господарства як способу 

збагачення, а також виокремлював лише сильні сторони виробництва. Тобто, він 

вважав, що виробництво, на відміну від землеробства, не залежить від погодних 

умов та має унікальні можливості збільшення виробничих потужностей, а 

сільське господарство є галуззю, що може розвиватися лише екстенсивно [195]. 

На відміну від А. Серра французький економіст А. де Монкретьен (це він ввів 

термін «меркантилізм») у своїй роботі «Трактат з політичної економії» зазначав, 

що саме сільське господарство є методом первісного накопичення капіталу, а 

також, що «якщо воно знаходиться у занепаді, то причиною тому є не 

недостатньо родюча земля, а злиденність працюючих на ній» [111]. 

Англійський вчений У. Петті у своїй роботі «Політична арифметика» (1676 

р.) запропонував власну економічну модель, згідно якої сільське господарство 

(як економічну складову господарювання) визначив як «нижчу ланку», 

мотивуючи це тим, що землеробство надає менше прибутку, ніж виробництво, а 

відповідно торгівля приносить більше прибутку, ніж виробництво. Т. Манн, 

англійський вчений-економіст та автор трактату «Багатство Англії у зовнішній 

торгівлі, або баланс нашої зовнішньої торгівлі як регулятор нашого багатства», 

відповідно до меркантилістської доктрини щодо необхідності підтримки 

позитивного торговельного балансу, проголошував відмову від імпорту 

продовольства, натомість наполягав на культивації неораних земель та підтримці 

ентузіастів з боку держави [85]. Шотландський економіст Д. Денем-Стюарт 

приділяв найбільшу увагу серед меркантилістів аграрному сектору, оскільки 

негативне сприйняття меркантилізму його сучасниками змусило його бути більш 

обачливим та скептичним у своїх думках. У роботі «Дослідження принципів 
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політичної економії» він сформулював двосекторну модель, сконцентрувавши 

увагу не на накопиченні матеріальних активів у дорогоцінних металах, а на 

принципах обміну надлишків: перший сектор – агарний, другий – розкіш (все, 

що не входить в аграрний). У цій моделі вперше аналізується ринковий обмін 

надлишкових товарів та продуктів землеробства на товари розкоші всіх тих, хто 

не зайнятий у сільськогосподарському секторі. Так, він зазначає, що «ніхто не 

може посперечатися з тим, що сільське господарство є основою примноження 

багатства і найбільш значущою умовою процвітання держави. Однак з цього не 

випливає, що кожен повинен бути зайнятий у сільському господарстві, обов'язок 

кожного полягає у тому, щоб бути корисним у своїй професії, будь то сільське 

господарство, мистецтво або наука» [151]. 

Однак, найбільш «аграрно орієнтовною» школою XVIII ст. була фізіократія 

(від грецького «панування природи») і вважається першою добре розвиненою 

теорією економіки. Вона була розроблена групою французьких економістів, які 

вважали багатство народів результатом використання «земель сільського 

господарства» або «освоєння земель» і що саме сільськогосподарські продукти 

набувають найбільш високої вартості (ціни). Ірландський вчений Р. Кантільйон у 

«Нарисі про природу торгівлі взагалі» на противагу меркантилістам відновив 

пріоритет сільського господарства та його економічний зміст, зазначивши, що 

«земля – джерело всіх багатств, праця людини – те, завдяки чому воно 

формується, а багатство саме по собі не що інше, як підтримання життя, 

зручності і надмірності» [130]. Французький економіст Ф. Кене, засновник 

школи фізіократів, у своїй праці «Економічна таблиця» (1758 р.) на основі 

двосекторної моделі Д. Стюарта розробив статичну трисекторну модель обороту 

товарів і послуг між землеробами, землевласниками та ремісниками, де 

центральне місце відводиться сільському господарству, оскільки тільки сільська 

праця є продуктивною [129]. Згідно його моделі весь сільськогосподарський 

додатковий продукт поглинається промисловим сектором, який вважається 

«безплідним» і не створює додаткового доходу, а сільське господарство як 

«фундаментальна конструкція суспільства» є «головним джерелом багатства 

держави і всього населення».  

Французький вчений Анн-Робер-Жак Тюрго на відміну від своїх колег-

фізіократів був не лише макроекономістом-теоретиком, а й обіймав посаду 
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генерального контролера (міністра) фінансів, на якій зміг частково перевести у 

практичну площину свою теорію, що він виклав у своїй праці «Роздуми про 

створення і розподіл багатств» (1766 р.). Взявши за основу економічної теорії 

аграрний напрям розвитку своїх однодумців, він, по-перше, акцентував увагу на 

тому, що за сільським господарством закріплюється абсолютна здатність до 

примноження багатства нації. По-друге – виділив 5 основних способів 

одержання доходу власниками землі, а саме:  

1. Обробка землі найманими працівниками;  

2. Обробка землі рабами;  

3. Відчуження землі в обмін на чин;  

4. Обробка землі селянами;  

5. Оренда земель [134]. 

Історично на зміну фізіократам та меркантилістам приходять представники 

класичної економічної теорії (класична екномікс). Цей напрям в економічній 

теорії був заснований шотландським вченим-економістом А. Смітом та у 

подальшому розвинений такими відомими економістами як: Т. Мальтус, 

Д. Рікардо, Д. С. Мілль та А. С. Пігу. У «Дослідження про природу і причини 

багатства народів» (1776 р.) А. Сміт обґрунтував три важливі постулати. По-

перше, що при визнанні першорядності розвитку промисловості як джерела 

прискорення зростання продуктивності праці абсолютна значущість сільського 

господарства для соціально-економічного розвитку суспільства не піддається 

сумніву. По-друге, економіка здатна до саморегулювання і повного 

використання своїх ресурсів, а будь-яке виробництво організовується для того, 

щоб збільшити споживання і т.п. По-третє, у двосекторній моделі економіки, що 

складається із промисловості та сільського господарства, ним виділені три 

чинники виробництва: земля, праця і капітал. При цьому землевласники 

отримують ренту, працівники – заробітну плату за свою працю, капіталісти 

привласнюють прибуток, а вся економічна система знаходиться у рівноважному 

стані завдяки «непомітній руці» ринку [170].  

Англійський вчений Т. Мальтус у своїй праці «Досвід про закон 

народонаселення» (1798 р.) поклав в основу ідею «мальтузіанського кошмару» – 

протиріччя між геометричним зростанням населення арифметичним приростом 

продовольства, тобто твердження про обмеженість «пропозиції землі». 
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Обґрунтуванням цього положення є твердження, що поліпшення 

сільськогосподарських технологій не встигають за зменшенням продуктивності 

нових земель, які надходять у обіг та використання. Т. Мальтус першопричиною 

цього явища вважає закон «спадаючої віддачі» – оновлена версія раніше 

сформульованого економістом Д. Рікардо статичного закону «змінюваних 

співвідношень» / Law of Variable Proportions [154].  

У роботі "Початки політичної економії та оподаткування» (1817 р.) 

Д. Рікардо зазначав, що у трудовій теорії вартості, де ціна товару 

прямопропорційно залежить від кількості чинників витрачених на його 

виготовлення, а саме: праці, землі, так і інших природних ресурсів та не несе в 

собі витрат минулої праці. При цьому задоволення зростаючого попиту на 

продовольство під впливом зростаючого населення відбувається в умовах 

зменшення прибутковості сільського господарства, яке випливає у зв’язку із 

зменшенням продуктивності праці того населення, яке залучене до обробки 

нових земель, і зростаючих витрат праці і капіталу, що припадають на одиницю 

вже оброблюваних земель. У запропонованій Д. Рікардо моделі економічного 

зростання норма прибутку в економіці цілком залежить від витрат праці у 

сільському господарстві, а в силу закону спадної родючості, навіть незважаючи 

на періодичні поліпшення у технологіях і досягненнях сільськогосподарської 

науки, норма прибутку прямує до нуля, накопичення зупиняється, а економіка, 

переходячи в стан стагнації опиняється у «пастці Рікардо» [194].  

Автор «Принципів політичної економії» (1848 р.) англійський вчений Д. С. 

Мілль у контексті підтримки та дослідження теорії «спадаючої родючості» 

(«подвоєння витрат сільськогосподарської праці не означає подвоєння 

виробництва») одночасно обґрунтував способи стримування падіння 

прибутковості у сільському господарстві за рахунок поліпшення транспортного 

сполучення, вдосконалення знарядь праці, розвитку освіти, підвищення якості 

управління [171]. 

Маржиналізм як течія почала формуватися паралельно з класично теорією, 

тому певний час залишалась в її тіні. З точки зору економічного змісту аграрного 

сектору найбільший внесок у розвиток теорії розрахунку вартості продукції вніс 

німецький економіст Й. Г. фон Тюнен у своїй роботі «Ізольована держава в її 

відношенні до сільського господарства і національної економії» (1826 р.) В ній 
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він розробив свою відому модель Тюнена (яка також має назву Штандорти 

Тюнена) – ізольованої держави у контексті теорії сільськогосподарського 

штандорта або схеми розміщення сільськогосподарського виробництва. 

Використавши доступний статистичний матеріал Й. Г. фон Тюнен довів, що у 

межах певних припущень оптимальна схема розміщення сільськогосподарського 

виробництва – це система концентричних кіл (поясів, кілець) різного діаметру 

навколо центрального міста, які поділяють зони розміщення різних видів 

сільськогосподарської діяльності. По своїй суті це було перше припущення 

формування ціни з точки зору майбутньої гравітаційної системи Я. Тінбергена, 

тобто він зміг визначити ціну на аграрний продукт в уявному центрі місті з 

урахуванням логістичних витрат [211]. 

Ідеї марксизму, які започаткували німецькі економісти К. Маркс та 

Ф. Енгельс в своїй праці «Капітал» та «Маніфест комуністичної партії» засновані 

на так званій «міжкласовій» боротьбі, при цьому значна увага приділяється 

селянському класу та його ролі в економіці, тобто економічному змісту 

аграрного сектору. При цьому селянство ними розглядається як економічно 

відсталий і політично реакційний клас, який прагне «повернути назад колесо 

історії» і який повинен зникнути після захоплення влади пролетаріатом. 

Основним чинником революційних перетворень сільського господарства є 

скасування приватної власності на землю, підвищення родючості ґрунтів за 

загальноприйнятим планом, погоджений розвиток сільського господарства і 

обробної промисловості, поступова ліквідація відмінностей між містом і селом. 

При цьому дрібнотоварне сільськогосподарське виробництво неминуче 

поступиться місцем великотоварному [153]. 

Німецький економіст, історик, публіцист, соціал-демократичний політик і 

теоретик класичного марксизму К. Й. Каутський (редактор четвертого тому 

«Капіталу» К. Маркса) у своїй праці «Аграрне питання» (1899 р.) відстоює 

марксистський погляд панування пролетаріату як у великотоварному сільському 

господарстві, так і в промисловості: «саме індустрія створила технічні та наукові 

умови нового, раціонального землеробства, саме вона революціонувала 

землеробство за допомогою машин і штучних добрив, за допомогою мікроскопа і 

хімічної лабораторії, породивши таким чином технічну перевагу крупного 

капіталістичного виробництва над дрібним селянським виробництвом». Він 
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відзначає приреченість будь-яких напрямів відродження та розвитку дрібних 

сільських господарств: «годі й думати про те, щоб сільська громада могла 

перейти до великого громадського землеробства», проте разом з тим зазначає, 

що «зростання середньохристиянських господарств тлумачиться як початок 

нового процвітання селянства». Основним висновком його роботи «Аграрне 

питання» є: підтримка ремісників і селян як виробників неможливе на основі 

існуючого економічного порядку, але полегшення їх становища як споживачів – 

важливе завдання соціал-демократії [169]. 

Найбільш яскравим представником поглядів німецького історичного 

протекціонізму був Ф. Ліст – німецький економіст, політик та публіцист, який 

жив в США та займався підприємницькою діяльністю у аграрному секторі. У 

своїй основній праці «Національна система політичної економії, міжнародної 

торгівлі, торгова політика й німецький митний союз» він, звертаючись до ідей 

італійських меркантилістів про те, що міська економіка і промисловість – основа 

розвитку цивілізації, доводить: «успіх промисловості у цілому залежить від 

успіхів сільського господарства взагалі, а успіх цього останнього – від успіху 

промисловості; і те й інше тим швидше розвивається, чим щільніше вони 

зближуються». Нація, що займається виключно землеробством, уподібнюється 

до людини, «у якої не вистачає однієї руки для заняття матеріальним 

виробництвом». З іншого боку, «нація, обмінюючи свої землеробські продукти 

на іноземні мануфактурні вироби, являє собою людину без руки, яка спирається 

на чужу руку» [178]. Ще одним представником цієї школи був філософ та 

вчений-економіст, професор Берлінського Університету В. Зомбарт, який у своїй 

праці «Дослідження з історії розвитку сучасного капіталізму» підкреслював 

необхідність насичення сільськогосподарського виробництва «капіталістичним 

духом, який підриває старі, феодальні форми сільського господарства і побічно 

звільняє шлях для загального капіталістичного розвитку». Він також підтримував 

пріоритет індустріального сектора: «Якщо у давні часи не могло існувати 

самостійної держави без землеробського стану, тим паче це неможливо у наш час 

високого розвитку грошового та кредитного господарства» [110].  

У центрі уваги представників неокласиків – А. Маршалла, А. Пігу та ін., – 

постала головна проблема економічного розвитку: задоволення потреб людини. 

Визначаючи цілі економічної науки, вони досліджували вплив різних чинників 
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на економічний добробут, причому на перший план висуваючи споживчу 

вартість (корисність) благ (товарів і послуг) і попит на ці блага з боку споживачів 

та функціонування економічних законів, що є однакові для будь-якого 

суспільства: як для індивідуального господарства, так і для сучасних, досить 

складних економічних систем. 

Методологічні витоки концепції екстерналій в економічній науці 

асоціюються з ім'ям американського вченого А. Маршалла, який вперше 

висловив думку про «зовнішню економію, яка у подальшому була розвинена в 

роботі А. Пігу «Економічна теорія добробуту». Так, наприклад, завдяки саме 

пігувіанскій науковій школі, згідно з думкою К. Тісдела, неокласична теорія 

зобов'язана визнанням справедливості висновків на користь державного 

регулювання господарської діяльності індивідів, що здобуває безсумнівну 

соціально еколого-економічну актуальність у сфері агропромислового 

виробництва і сучасних земельних відносин. 

Друга агарна революція, яка мала місце у 1950-1980 рр., характеризується 

кейнсіанцями, у контексті макроекономічної теорії та теорії міжнародної 

торгівлі, як особливий етап державного контролю економіки. Щодо аграрної 

економіки, то вона «відрізняється від головної системи, її загальної динаміки і 

логіки», лише «відображає» головну систему, їй «властива автономія... навіть в 

умовах науково-технічного прогресу» [49]. Тобто, згідно постулатів 

кейнсіанства, сільське господарство не розвивається за «звичним» шаблоном, як 

і індустрія, а функціонує за своїми законами і має великий вплив на економіку 

будь якої держави, особливо тієї, що знаходиться на етапі формування та має 

великий аграрний потенціал. 

У сучасних умовах (кінець ХХ ст. – початку ХХІ ст.) економічна думка 

щодо державного регулювання макроекономічної політики розділилась на певні 

два наукові напрями. Представники першого це ті, хто дотримуються монетарної 

теорії регулювання американського вченого М. Фрідмана, другого – це ті, хто 

підтримує сценарій економічного розвитку з погляду інституціоналізму 

М. Вебера, Дж. Гелбрейта, У. Мітчела. З точки зору аграрної економіки та її 

впливу на загальну систему в державі погляди також розділились: монетаристи у 

цілому не приділяли увагу впливу сектору на стан держави – суть їх поглядів 

полягає у виключній орієнтації на грошову масу та її секторальний розподіл. 
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Натомість теорія інституціоналізму, як еволюційний підхід до регулювання 

пов'язаний із створенням взаємовигідних для держави і суспільства інститутів і 

врахуванням національних особливостей розбудови ринку, передбачає 

використання ефективних інститутів ринку та їх інструментів у аграрній сфері 

економіки, модифікацію, запозичення і трансплантацію норм, традицій і 

установок до умов національного аграрного соціуму. 

Сьогодні на порозі четвертої індустріальної революції (шостого 

технологічного укладу), де основним інструментарієм буде штучний інтелект, 

необхідним є створення нових поглядів у економічній науці загалом, та у 

теоретичних аспектах теорії аграрної економіки в глобальному та глокальному 

середовищі зокрема. Тому низка тверджень спеціалістів сфери міжнародного 

економічного розвитку пов’язана, перш за все, з тим, що глобалізація як процес, 

який визначає економічний розвиток суспільства провалилась, а більш сучасним 

підходом до вивчення геоекономічних викликів є вивчення питання глокалізації 

та регіоналізації. Це означає у їх розумінні об’єднання економік країн у 

регіональні угруповання («критична інтеграція») та налагодження зв’язків не між 

окремими державами, а вже між об’єднаннями. 

Роль аграрного сектору в економічній теорії відіграє велику роль, адже 

майже будь яка школа дослідників розглядала землю як багатство, 

інструментарій або частину капіталу. 

Отже, узагальнюючи вищедосліджені теоретичні положення щодо 

становлення та розвитку аграрного сектору в його історичній ґенезі, як 

визначальної сфери економічного зростання людства, можна зробити висновок, 

що сільське господарства в усі часі розглядалося як визначальний чинник 

збагачення нації; такі фактори виробництва як земля, праця та капітал є 

невід’ємною частиною репродуктивності у сільському господарстві та у процесі 

глобалізації вони можуть видозмінюватися, розширюватися, але не зникати. 

Оскільки агросфера абсолютно є однією з провідних галузей економіки, то й 

відповідно вона вимагає наявності належних та ефективних інститутів 

регулювання, які у залежності від наукової приналежності дослідників можуть 

виступати як у формі державних, так і комерційних механізмів та інструментів 

координації. 
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1.2. Трансформаційні зміни в аграрній сфері світового господарства під 

впливом глобалізації 

У сучасних умовах проблема інтенсифікації глобалізаційних процесів є 

досить актуальною та широкомасштабною тому у процесі її дослідження у 

світовій економічній науці сформувалися різні школи і напрями. Відповідно їх 

аналіз дозволить виділити найбільш важливі, що знайшли подальший розвиток у 

системі економічних наук або більш аргументовані щодо їх обґрунтування, а 

також підтвердженні практикою світового господарства у агросфері. Крім того, 

тривалість і складність процесу глобалізації визначають як складність його 

аналізу, так і виокремленні та дослідження динамічних характеристик і 

особливостей окремого сегменту аналізу світової економіки – глобалізації 

світового агросектору. 

Складність концептуальних засад щодо класифікації економічних теорій 

глобалізації економіки у контексті трансформаційних змін у аграрній сфері 

світового господарства припускає уточнення деяких понять. Загальновизнаним є 

те, що у світовій економіці сільському господарства належить специфічна роль, 

яка визначається складом видів діяльності, набором галузей, кількістю 

господарюючих суб’єктів, їх організаційною структурою і формами власності, 

кількістю зайнятих, обсягом і різноманітністю потреб, які нею задовольняють.  
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Рис 1.1. Аграрний ВВП світу у абсолютному показнику (трлн. дол. США) 

Джерело: розроблено автором на основі URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL (дата 

звернення: 07.02.2017) 

Статистичні дані свідчать, що за два останніх десятиліття питома вага 

продуктів сільського господарства у матеріальному продукті країн, що 

розвиваються знизилася майже в 3 рази, обробна промисловість – виросла майже 

у 2 рази, а видобувна – знизилася майже у 4 рази. Це відображає зрушення в 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL
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структурі виробництва і свідчить зовсім не про залежність цих країн як 

сировинних придатків від розвинених, але і не усуває положення щодо зростання 

значення власне сільського господарства навіть у країнах, що розвиваються. 

Загалом, у системі суспільного відтворення сільськогосподарські і 

продовольчі ресурси відносяться до поновлюваних, але для їх виробництва 

використовуються як поновлювані (сонячна енергія, ґрунт, повітря, вода), так і 

непоновлювані (енергетичні джерела, деякі види сировини для мінеральних 

добрив) ресурси планети. У сучасній зарубіжній економічній літературі галузі, 

що виробляють ресурси для сільського господарства, називаються висхідними, а 

галузі, що забезпечують переробку сільськогосподарської продовольчої 

сировини і отримання готової до вживання продукції, а також її доставку 

споживачеві, – спадаючими. 

Крім цього, необхідно мати на увазі, що серед безлічі наукових поглядів на 

процеси глобалізації у сільському господарстві виділяють: «планетарні» 

концепції, які безпосередньо вказують на забезпечення населення продуктами 

харчування і пов’язують її з демографічною ситуацією на Землі; технократичні 

концепції; концепції, що мають гуманістичне спрямування досліджень; 

«соціалістичні» концепції. 

Перш за все, слід наголосити на неоднозначності трактувань власне поняття 

«глобалізація». Хоча сам термін був введений в науковий обіг американським 

дослідником Т. Левиттом у зв’язку із дуже конкретним, специфічним явищем у 

сучасній економіці – феноменом злиття ринків окремих продуктів, виробництво 

яких здійснювали великі транснаціональні корпорації (ТНК), надалі широке 

використання цього терміну у науковій літературі пов’язано із неоднозначними 

соціально-економічними процесами, що відбуваються у світовому господарстві 

[109]. 

Також у сучасній економічній літературі склався цілий комплекс 

суб'єктивних вузько-політичних трактувань глобалізації. Їх широкий спектр 

починається з найбільш помірних, метою яких є лише обґрунтування 

«особливої» ролі США і розташованих на їх території найбільших ТНК як 

головних суб'єктів процесів глобалізації, і до прямих військово-політичних 

розробок низки «мозкових центрів», що обґрунтовують вже конкретну 

«прикладну» мету і завдання обґрунтувати право і необхідність «глобалізації» 
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військових методів впливу на систему міжнародних відносин. 

Так, наприклад, неокейнсіанець та Нобелівський лауреат з економіки 2001 р. 

Д. Ю. Стігліц, що не є в своїх поглядах антиглобалістом, гостро критикує не сам 

процес, а те яким чином ним вибірково користуються СОТ та МВФ на користь 

окремих держав. Більш того, він вважає, що не треба ототожнювати глобалізацію 

як процес об’єктивний, і такий, на який держави та найбільші ТНК не мають 

впливу, запропонувавши, в свою чергу, іншу концепцію глобалізації, завданням, 

якої було б зменшення впливу капіталу та грошей і зростання рівня соціальної 

справедливості. Цей термін нового погляду на глобалізацію отримав назву – 

альтерглобалізм. Натомість, представник більш ліберальної течії Ф.-А. фон Гаєк 

(австрійська школа) вважає, що глобалізація – це процес, який повинен 

відбуватись без будь-якого втручання та вбачає у ньому лише позитив. 

Абсолютно протилежні погляди мають антиглобалісти. Так, лідером цієї теорії 

антиглобалізму є Л. Ларуш, який обґрунтовує тезу, що «нам потрібен новий 

Бреттон-Вуд, для того, щоб перемогти зло глобалізації», а «стара» Бреттон-

Вудська валютна система вказала лише на негативні наслідки процесу 

взаємоінтеграції всіх країн світу [172]. Отже, термін «глобалізація» ще вимагає 

уточнення і подальшого розкриття його змісту. 

Загалом, з точки зору еволюції, глобалізація аграрного сектору економіки є 

частиною масштабних процесів об’єднання та злиття всіх світових ринків 

сільськогосподарських продуктів та їх похідних у єдину систему виробництва та 

збуту. З огляду на те, що перша хвиля глобалізації, яка розпочалась у 1960 р., так 

би мовити, не торкнулася з самого початку України, на думку деяких вчених має 

як позитивну, так і негативну складову. Так, за даними Світового Банку 

Реконструкції та Розвитку, глобалізація, як процес економічний, політичний, 

фінансовий, міграційний та культурний має два наслідки: для країн, що відкрили 

свої кордони позитивний (Індія, Китай, В’єтнам) та такий, що не допоміг країнам 

отримати зиск від глобалізаційних процесів (Нігерія, Лаос, Сомалі). По своїй 

суті, «точкою відліку» цього етапу було зниження середнього рівня тарифів на 

35% на шостому раунді перемовин у рамках Генеральної угоди з тарифів і 

торгівлі на, так званому, раунді Кеннеді, який тривав з травня 1964 р. по червень 

1967 р. [135]. 

Аналізуючи сучасний стан світового аграрного ринку необхідно зазначити, 
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що агросектор є найважливішою ланкою економіки будь-якої держави, 

матеріальною основою її багатства, а особливо держави, яка знаходиться на 

стадії індустріального, соціального-економічного, та політичного розвитку. 

Тісний взаємозв’язок спостерігається між розвитком агросектору економіки і 

процесами глобалізації та регіональної інтеграції. При цьому еволюційний підхід 

у цьому випадку застосовується для акцентування уваги на системоутворюючих 

елементах і феномені галузі, на виявленні чинників її розвитку та трансформації. 

Дивлячись ретроспективно, можна констатувати, що на ранніх стадіях аграрного 

виробництва з’являлися різноманітні типи землеробства та тваринництва, 

формувалися напрями розвитку промислів – мисливства та рибальства, лісового 

господарства, тощо. Розвиток технологічного прогресу у аграрному виробництві 

зумовив формування та еволюцію традиційної сім’ї із своїми звичаями, побутом 

та сільським способом життя. Останній виконував роль та численні функції носія 

культурних і духовних традицій, звичаїв, умінь, тобто був творцем цивілізації. 

Тобто, саме під впливом досягнень науково-технічного прогресу поступово 

сформувався сучасний тип суспільства, цивілізацій та держав. 

Сьогодні сільське господарство залишається провідним сектором 

національної економіки та основним роботодавцем у країнах, що розвиваються. 

Експерти з глобальної продовольчої проблематики згодні у думці, що у важливу 

віху в історії людства перетворився той факт, що у 80-х роках минулого століття 

у сільському господарстві кількість зайнятих склала менше половини всього 

населення світу. Проте, при загальній світовій тенденції до скорочення 

зайнятості населення у аграрній сфері, спостерігаються досить суттєві 

диспропорції у розподілі доходів між високо розвиненими та менш розвиненими 

країнами світу. Зокрема, якщо в індустріальних країнах зайнятість у аграрному 

секторі складає у середньому 9 % (у США та Західній Європі – менш, ніж 3%), то 

у напівіндустріальних та аграрних ця частка складає від 50-60% і більше (саме в 

останніх двох групах країн проживає переважна частина населення світу – 

78,8%). На 30 індустріально розвинутих країн, де проживає всього 14,7% 

населення світу (так званий «золотий мільярд»), припадає майже 77% всього 

ВВП. Крім цього, про ступінь існуючих диспропорцій у рівні доходів між 

згаданими вище групами країн свідчить те, що ВВП на одну особу в країнах, що 

розвиваються більш, ніж у 20 разів нижче за аналогічний показник у розвинутих 
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країнах. Статистичні дані свідчать, що у 2014 р. середній обсяг ВВП у світі на 

одну особу складав 5812 дол. США, у промислово розвинутих країнах – 30480 

дол. США, що у 5,2 рази більше. Крім того, в країнах, що розвиваються 

продовжує загострюватися проблема забезпечення доступу населення до 

продовольства – близько 900 млн. чоловік в світі, які в основному проживають в 

економічно низько розвинутих країнах знаходяться на межі бідності [63]. У 

зв’язку з нарощуванням масштабів бідності, ця проблема набуває актуальності у 

наукових дискусіях щодо суб’єктивності та об’єктивності її оцінки. І, якщо 

раніше введення мінімальної заробітної плати вважалося повнозначним фактом, 

то з часом, проголошується прямим джерелом зубожіння. 

У сучасних умовах відбувається перегляд теоретичних концепцій розвитку 

національного сільського господарства відповідно до нових реалій та викликів 

глобалізації, що дозволить з високим ступенем ймовірності прогнозувати процес 

розвитку сільськогосподарського виробництва у XXI столітті. 

Серед новітніх теорій є також модифіковані, тобто являють різновид вже 

існуючих у межах об’єктивних порівняльних характеристик, а також ті, що які 

були розроблені ще задовго до початку глобалізації. Так, динаміка зростання 

чисельності населення останніх чотирьох десятиліть спонукали поверненню 

групи західних дослідників до загальновідомої концепції Мальтуса, що знайшло 

своє відображення у численних різновидах неомальтузіанських теорій 

невідповідності можливостей світового виробництва продуктів харчування 

потребам зростаючого людства. І хоча «епоха Мальтуса», що базувалася на 

схоластичному аналізі проблеми забезпеченості населення Землі 

продовольством, не дозволила глибоко дослідити проблеми відтворення у 

сільськогосподарському секторі на рівні світового господарства, однак вона 

надала можливість побачити залежність становища населення Землі від рівня і 

можливостей обробки землі і виробництва продовольства людством, від 

розвитку світового сільськогосподарського виробництва. Соціальна складова 

мальтузіанства полягає перш за все у тому, що пояснюючи причини бідності 

населення, голоду і злиднів високою народжуваністю, вона ратує за те, щоб у 

свідомість народних мас поступово впроваджувалася думка про необхідність 

відчувати відповідальність за своїх дітей. І хоча мальтузіанство його ідейні 

противники нерідко звинувачують у людиноненависництві, саме з ним пов’язано 
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використання терміну «боротьба за існування» у контексті безпросвітної 

нужденності багатьох людей, високої дитячої смертність у сім'ях бідняків і як 

вихід – скорочення народжуваності. 

Перекладаючи відповідальність за становище бідних класів на об'єктивні 

закони природи і на самих бідняків, правлячий клас суспільства заспокоював 

власну совість, обґрунтовуючи об’єктивність нерівності у розподілі матеріальних 

благ. Так, у російській науці теорія Мальтуса також не залишилася непоміченою 

– віддаючи данину поваги Мальтусу в тому, що він один з перших спрогнозував 

«тісноту Землі» у майбутньому, російський вчений Д. Менделєєв у роботі 

«Заповітні думки» дорікав йому за те, що «він не бачив ні того, що наука буде 

знаходити можливість розширення всіх умов життя, ні того, що тільки при 

тісноті населення і при розвитку будь-яких видів промисловості є абсолютно 

жива нагальна потреба в освіті, в розвитку свободи праці і в усьому прогресі 

людства, ні того, що при більшій масі людей більше, ніж при малій їх кількості, 

не можуть робитися всі ті справи, які шкодять суспільству і які дають 

позбавленої необхідності переваги одних над іншими, ні того, нарешті, що 

взагалі, чим тісніше, тим дружніше. Тісноти людей не те що слід уникати, але 

необхідно шукати, щоб життя йшло не черепашачим кроком, а швидким, 

сучасним, бадьорим [210]. 

В умовах загострення продовольчої проблеми теорія Т. Мальтуса 

використовувалася в економіці в якості основи для сучасних концепцій взаємодії 

соціального та природного середовища. Так, у період глобальної нестачі 

продовольства, пов'язаної із закінченням Першої і Другої світових воєн, виникли 

такі різновиди мальтузіанських теорії, як концепція «оптимуму населення», шо 

стала основою численних праць представників так званої біометричної школи. 

Згодом, світові продовольчі кризи середини 60-х – початку 70-х рр., що були 

викликані драматичним збігом несприятливих природно-кліматичних (посуха у 

Північній і Південній півкулях одночасно) і економічних чинників, також 

сприяли появі численних різновидів концепції неомальтузіанства. Якщо основою 

теорії Мальтус була обмеженість природних ресурсів, яка постійно призводить 

до зменшенням кількості продовольства на душу населення, то неомальтузіанці 

пов'язують зростання народонаселення не лише з природними ресурсами, але й з 

капіталістичним відтворенням. Теоретичні основи неомальтузіанства XX 
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століття знайшли своє відображення у теорії «рівноважної нерозвиненості», 

основоположниками якої були А. Д. Коал, Е. М. Хувер та Р.А. Істерлін. 

Останній, зокрема, писав: «Пропонується, що обсяг відтвореного капіталу не 

постійний, а зростає середніми темпами, які можуть змінюватися в залежності 

від частки інвестицій в національному доході. Якщо чисельність населення і 

трудових ресурсів весь час залишалася незмінною, то обсяг капіталу і, отже, 

випуск продукції на одного зайнятого плехалися б середніми темпами. Однак 

при зростанні населення і трудових ресурсів обсяг капіталу в розрахунку на 

одного робітника збільшується повільніше (потрібні додаткові кошти для 

підтримки на постійному рівні обсягу капіталу в розрахунку на одного 

зайнятого), в результаті чого зростання випуску продукції на одного робітника 

сповільнюється. Відповідно до цієї точки зору високі темпи зростання 

чисельності населення спричиняють не тільки зниження рівня випуску продукції 

на одного зайнятого, але і є причиною зниження темпів зростання цього випуску 

– чим швидше зростає населення, тим повільніше росте обсяг продукції, що 

випускається в розрахунку на одного зайнятого» [143]. 

У останній третині XX ст. теорія «рівноважної нерозвиненості» знову стала 

актуальною для деяких країн Азії та Африки. Хоча зусиллями колишніх 

метрополій там був здійснений помітний прогрес у сфері медичної допомоги 

населенню, зменшена смертність серед новонароджених і налагоджена боротьба 

з епідеміями, матеріальний і культурний рівень населення залишався низьким, 

що сприяло падінню народжуваності. Однак, економічна наука виявилася 

неготовою до подібного виклику і не змогла запропонувати країнам, що 

розвиваються інших рецептів, крім тих, які пропонував англійський священик 

кінця XVIII – початку XIX століття, а саме планування сім'ї з можливостями її 

прокормити.  

Принципово новим різновидом теорії неомальтузіанства у кінці 70-х – на 

початку 80-х рр. стала теорія «екологічного мальтузіанства», представники якої у 

якості головної причини існування соціальних протиріч визначали логічний 

процес ускладнення екологічної і, як наслідок – продовольчої проблеми з 

урахуванням зростання чисельності населення. Так, один з представників цього 

напряму М. Паван (член Комітету охорони природи і природних ресурсів при 

Раді Європи) стверджував, що «криза відносин між людиною і його оточенням є 
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прямий наслідок збільшення чисельності населення; якщо демографічна 

проблема, яка є проблемою проблем, не знайде рішення, то не буде знайдено 

ніякий інший засіб забезпечити людині можливість вижити на нашій планеті, 

площа і природні ресурси якої обмежені». Американський біолог зі 

Стенфордського університету П.Р. Ерліх порівнює закономірності зростання 

популяцій диких тварин та людського суспільства і робить висновки про 

необхідність штучного обмеження демографічного зростання на планеті. 

Сучасна глобалізація дозволила сільськогосподарському виробництву 

зростати набагато швидше, ніж в минулому – у 70-80-і рр. він становив 3 % на 

рік, сьогодні 4-6 %. Однак, це зростання пов'язані з істотними змінами у 

чинниках вказаного зростання і структурі виробництва продовольчих товарів. 

Так, значна частина приросту відбувалася за рахунок непродовольчих, а не 

основних продовольчих товарів; змінились можливості експортних ринків 

(торгові обмеження); збільшення питомої ваги товарів більш високої вартості у 

структурі світової торгівлі; ТНК забезпечили високий рівень доходів власних 

сільськогосподарських підприємств в країнах з високим рівнем доходів, що 

породило їх «нецікавість» до аграрного виробництва на невеликих нішевих 

ринках менш розвинених країн, не кажучи вже про країни «поясу бідності». 

Прикладами можуть слугувати ринки кави і чаю, ринок експорту продуктів 

садівництва, які надзвичайно зросли за останні десятиліття і продовжують 

сьогодні зростати. 

Динамічні характеристики сучасних світових аграрних ринків свідчать, що 

оскільки структура експорту з високою доданою вартістю сільськогосподарських 

товарів і збільшення мультиплікатору доходу на душу населення розвивають 

внутрішній попит, відповідно висока вартість худоби і садівництва буде швидко 

збільшуватися [129]. Таким чином, навіть в країнах з досить низьким рівнем 

доходів, близько половини приросту сільськогосподарського виробництва 

садівництва і тваринництва високої вартості як для експорту, так і для 

внутрішнього використання буде сталою. У середньостроковій перспективі 

прогнозується поступове зменшення ролі виробництва зернових (воно стане 

відносно менш важливим). 

Оскільки виробничий асортимент змінюється у в напрямі експортних 

культур і з високою доданою вартістю продукції рослинництва і тваринництва, 
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норма прибутку на інвестиції буде збільшуватись, а операційні витрати будуть 

швидко зменшуватись (це загальна тенденція для інвестицій у всіх 

підприємствах з доданою вартістю). Однак, в даній ситуації постає питання щодо 

джерел доданої вартості. Справа у тому, що збільшення частки 

сільськогосподарської діяльності з використання капіталомістких процесів, 

ускладнення і здорощення маркетингових процедур будуть надавати порівняльні 

переваги для країн з високим рівнем доходу. При цьому країнам з низьким 

рівнем доходу необхідно звернути увагу на порівняльні переваги на кожному 

етапі логістичного ланцюга «виробник-споживач» і виявити компоненти, у яких 

вони не мають порівняльних переваг та намагатися їх обходити. 

В умовах, коли зернові культури ще продовжують відігравати важливу роль 

у забезпеченні продовольчої безпеки в умовах глобальної економіки, а вартість 

доставки скорочується, дві умови в країнах, що розвиваються можуть призвести 

до збільшення імпорту зернових. По-перше, глобалізація і спеціалізація можуть 

призвести як до збільшення посівних площ та подорощення вартості товарів, так 

і потенційно до зменшення посівних площ під зерновими, проте підвищення 

інтенсивності виробництва. По-друге, будь-яка диференціація у розподілі 

доходів по відношенню до низьких рівнів доходу, відсутність продовольчої 

безпеки, буду стимулювати збільшення попиту. Таким чином, країни з низьким 

рівнем доходу можуть бути бенефіціарами зниження цін на зернові культури, 

навіть за умови, коли вони втрачають від зменшення цін на інші 

сільськогосподарські товари. Крім цього, глобалізація, генерує «швидкісний 

імпульс» передачі технології серед країн з розвиненою інфраструктурою. Тому 

країни з низьким рівнем доходів, які не витрачають значних коштів на наукові 

дослідження і технології поширення, не оновлюють сільськогосподарську 

інфраструктуру, не докладають зусиль до зменшення операційних витрат 

перманентно будуть відчувати заручниками «цінових крахів» 

сільськогосподарських товарів, але без компенсації зменшення витрат на 

виробництво. 

У цьому контексті є цілком вірогідним, що країни з високим рівнем доходів 

можуть сприяти цьому процесу шляхом лібералізації торгівлі 

сільськогосподарськими товарами, запобігання демпінгу товарів агросектору на 

світових ринках і у внутрішніх програмах підтримки національного сільського 
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господарства, збільшення попиту сільськогосподарську продукцію через 

фінансування програм громадських робіт по скороченню операційних витрат у 

сільських (у тому числі депресивних) районах. У країнах з низьким рівнем 

доходів, особливо в Африці, органи влади та державні структури повинні 

переорієнтувати державні витрати на сільськогосподарське виробництво, 

особливо у бюджетних статтях агродосліджень та програмах розвитку сільської 

інфраструктури у контексті зменшення обмежень у торгівлі, скорочення митних 

бар'єрів тощо. 

Відлуння глобалізації вплинуло також і на аграрну систему українського 

суспільства. Враховуючи те що економіка є наукою суспільнознавчою та 

соціальною, а глобалізація – це процес, який відбувається під впливом групи 

людей, взаємозв’язок цих явищ є неминучим.  

Процес глобалізації для української економіки загалом та для аграрного 

сектору в цілому розпочався 24 серпня 1991 року, після проголошення 

незалежності України. Повноправним членом глобалізаційного торговельно-

економічного процесу Україна стала 16 травня 2008 р., перед цим 10 квітня 

2008 р. Верховна Рада України ухвалила закон № 250-VI «Про ратифікацію 

Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі», а третім 

президентом України В.А. Ющенком був підписаний закон про ратифікацію 

даного Протоколу. Після наведених вище законодавчих актів аграрний сектор 

економіки України став рівноправним членом глобальної світової продовольчої 

системи та почав стикатися з певними проблемами при імпорті ряду товарів 

сільського господарства, які мали конкурентні переваги в якісній та кількісній 

складових, це дало поштовх українським аграріям до підняття якості 

українського товару та збільшення продуктивності збору центнерів врожаю з 

гектара землі (особливо в порівнянні між 2007/2008 маркетинговим роком та 

2008/2009 роком відповідно). 

Звертаючись до об’єктивних факторів, які могли б так чи інакше визначити 

місце країни в системі глобалізаційних процесів, важливо зазначити, що Україна 

має в своєму розпорядженні найбільший в континентальній Європі банк орних 

земель, або земель сільськогосподарського призначення. За статистичними 

даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) він 

складає 33 млн. га. Даний показник у відсотковому еквіваленті складає 12% від 
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загальноєвропейської ресурсної бази земельних банків, а це в свою чергу вказує 

нам на те, що Український банк сільськогосподарських земель складає 2,2% від 

загально світових масштабів [198]. 
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Рис 1.2. Площа обромних земель в млн га. 

Джерело: розроблено автором на основі URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL (дата 

звернення: 07.02.2017) 

Таким чином можна зробити висновок, що українські чорноземи та вигідне 

географічне положення є ще одним пріоритетним напрямком та важелем для 

впливу аграрного сектору економіки України на глобальну агропродовольчу 

систему. Враховуючи те, що потенціал цих земель, в зв’язку з нерозвинутістю 

інвестиційних процесів та фінансових вливань у сектор, задіяний лише на 

третину можна припустити, що вплив Української аграрної сфери на 

загальносвітову продовольчу систему збільшиться втричі.  

Роль та місце агарного сектору економіки Україні в глобальній системі за 

деякою сировиною статистично можна зазначити вирішальними, враховуючи, 

наприклад, показники 2014 р., за даними яких – 56,5% загально світового 

експорту соняшникової олії припадає на Україну, яка займає за цим показником 

логічне лідерство та перше місце. В той самий час експорт цієї переробленої 

продукції до Європейського союзу, за даними ЄвроСтату у відсотковому 

співвідношенні має наступний показник – 49,3% від загального імпорту 

соняшникової олії [146]. 

Найважливішою особливістю розвитку світового сільського господарства на 

постіндустріальному етапі стало завершення його глобальної індустріалізації і 

перетворення до початку XXI ст. в невід'ємну складову частину світової 

промислової системи. При цьому зберігаються як специфічні риси, що виділяють 

агровиробництво із загальної низки індустрій (перш за все надризикова 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL
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залежність від природних змін у навколишньому середовищі), так і власне 

абсолютне превалювання значення продовольства над усіма іншими 

виробленими людиною продуктами. Щодо головних складових індустріалізації 

сільського господарства необхідно виділити, по-перше, посилення залежності від 

мінеральних видів палива для необхідності зростаючого виробництва, переробки 

і доставки продовольства до споживача; по-друге, перехід тваринництва, що став 

до кінця XX в. переважаючою галуззю світового сільського господарства, на 

промислові методи відгодівлі худоби і переробки; по-третє, зростання 

виробництва генно-модифікованої продукції (особливо кукурудзи, сої, бавовни) 

з поліпшеними характеристиками та рослин, які природним шляхом придбати 

неможливо (насамперед, стійкість до поразки шкідниками і впливу пестицидів). 

У зв’язку з цим перехід землеробства і тваринництва на промислові рейки 

відбувався паралельно із посиленням залежності фермерських господарств від 

великих корпорацій, які створюють ланцюг всіх стадій виробничого циклу – від 

землі до столу споживача. У межах цього ланцюга, як правило, у виграші 

залишаються великі компанії, тобто агротрейдери та агровиробники, а фермери, 

змушені брати на себе основні ризики і «грати» за правилами, які задаються 

Cargill, Tyson Foods та ін. Працюючи за встановленими ними стандартам 

(закупівля насіння, молодняку на відгодівлю з подальшим продажом їм же 

готової продукції), фермери залишаються найбільш уразливим ланкою (так, 

американська ферма з річним доходом 250 тис. дол. США «чистими» отримує у 

середньому 20 тис. дол. США).  

У сучасних умовах ціла низка екзогенних і ендогенних чинників впливає на 

стабільний розвиток агарного сектора в умовах глобалізації. До перших можна 

віднести глобальне потепління клімату, що найбільш наочно виявляється у 

таненні льодовиків. Так, найголовніші з них (у контексті розвитку світового 

сільського господарства цих регіонів) знаходяться у Гімалаях і на Тибетському 

плато, які є джерелом живлення басейнів Гангу, Хуанхе і Янцзи, де лише 

пшениці і рису (не кажучи вже про інші культури) виробляється більше, ніж в 

США. У зв’язку з цим, фахівці-екологи з тривогою відзначають неухильне 

зменшення рівня води у цих річках. Кліматичні карти сьогодні свідчать, що 

потепління клімату захоплює, також, території США, Канади, європейського 

континенту (у тому числі й України), а у Латинській Америці, країни якої є 
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світовими лідерами з виробництва зернових, багато льодовиків просто зникли. 

З ендогенних чинників необхідно виділити, перш за все, руйнування 

традиційного укладу сільського життя, що пов’язано із наступною реалією – 

вперше в історії людства у кінці ХХ ст. фермери перестали становити більшість 

населення Землі (навіть у класичній «селянській» країні – Китаї, за даними 

2015 р., близько 40 % зайнятих працювали у сільському господарстві, при цьому 

на кінець 2014 р. вже менше 50 % населення проживали у сільській місцевості). 

Крім цього, з одного боку, зростання міст виводить з обігу сільськогосподарські 

угіддя, ліси, виснажуючи джерела біологічного існування життя і перетворюючи 

багато сільських поселень в новий та сучасний варіант гетто. З іншого, 

неконтрольоване розширення застосування мінеральних добрив і пестицидів, що 

заражають ґрунт, повітря і воду, може (попри запізненим заходам 

контрреагування), призвести до незворотних наслідків у вигляді збезлісення, 

виснаження ґрунтів, втрати біологічного різноманіття. 

По-друге, розширення сільськогосподарської діяльності все частіше 

відбувається за рахунок невідновлюваних ресурсів з важкопередбачуваним 

результатом. Прикладом може слугувати Бразилія, всі успіхи якої практично 

пов’язані із сільськогосподарською розробкою джунглів Амазонки (територія, 

що може бути порівняна з площею з Португалії), що може серйозно вплинути на 

клімат не лише у західній півкулі. Щодо Китаю, то завдяки населенню (1/5 

частина землян) і успіхам економічних перетворень, він міг би грати визначальну 

роль у розвитку світового сільського господарства, однак, маючи в своєму 

розпорядженні всього 7 % світової ріллі, агросектор Китаю опинився перед 

жорсткою «стіною» біологічних меж врожайності ВГС. Крім того, суттєвим 

гальмом є ініційовані ще у кінці 1970-х рр. реформи та до цього часу існуючі 

економічні обмеження, що негативно впливають умови запропонованого селянам 

сімейного підряду (зобов'язання виробити і продати обумовлену кількість зерна 

державним органам за фіксованими низькими цінами як відлуння 

«посткомуністичних» ідеалів). 

За деякими оцінками, сьогоднішній Китай зі своїми економічними 

можливостями зміг би скупити ледь не левову частку продовольства світових 

агроринків, проте пішов іншим шляхом – спрямував своїх селян за кордон (750 

тис. чол. лише на один Африканський континент) для виробництва 
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продовольства з подальшим його експортом у КНР [113]. 

ХХІ ст. визначило нові виклики, що постали перед глобальним сільським 

господарством і міжнародні організації та окремі країни знаходяться у процесі 

пошуку відповідей на них у різних напрямах. Послідовно напрацьовуються 

пакети рішень у різних галузях та сферах: 

а) техніко-технологічній (поширення практики органічного землеробства як 

концепції, що використовувалася ще у міжвоєнний період британськими і 

американськими фахівцями, фермерами, громадськістю, стурбованими 

зростанням застосування хімікатів у сільському господарстві);  

б) інституційній (збільшення кількості національних і міжнародних 

інститутів розвитку аграрного сектора, експериментальних центрів і науково-

дослідних лабораторій);  

в) організаційно-економічній (удосконалення різноманітних заходів 

держави і бізнесу щодо підтримки фермерів: від програм субсидування 

виробництва, фінансування фундаментальної та прикладної 

сільськогосподарської науки до «цільових», а також програмно-цільових методів 

налаштування агробізнесу).  

Посилення глобалізації аграрного сектора світової економіки вимагає 

уточнення ролі держави у формуванні та практичній реалізації аграрної 

політики, метою якої є пошук адекватних відповідей на виклики сучасності. 

Проведений аналіз надає можливість сформулювати їх наступним чином.  

По-перше, перетворення в аграрному секторі повинні відбуватися одночасно 

зі структурними перетвореннями, при цьому основним чинником, що сприяє 

трансформації, є підвищення продуктивності сільського господарства. У зв’язку 

з цим, все частіше визнається, що швидке зростання продуктивності сільського 

господарства, в забезпеченні якого, перш за все, беруть участь дрібні фермери, 

які відіграють важливу роль у виробничій структурі (як представники малого і 

середнього бізнесу), є невід'ємним елементом загальної стратегії розвитку країн і 

має вирішальне значення у забезпеченні національної продовольчої безпеки. 

По-друге, динамічний розвиток аграрного сектора, його відносна важливість 

і характер вкладу у економічний потенціал держави залежать від ситуації у 

конкретній країні, основних стратегічних завдань макроекономічного характеру 

в цілому. При цьому, у випадках, коли на аграрний сектор припадає істотна 
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частка ВВП і значна частка робочих місць, підвищення продуктивності 

сільського господарства вкрай необхідно, оскільки, по-перше, дозволяє 

стимулювати інвестиції у сільське господарство, по-друге, призводить до 

вивільнення надлишкового капіталу і трудових ресурсів, які можуть бути 

використані у інших секторах економіки. 

По-третє, класична економічна теорія свідчить, що хоча ринки відіграють 

центральну роль у забезпеченні успішного управління структурними 

перетвореннями, власне процесом структурних перетворень ніколи не керували 

виключно ринкові сили. Тому завдання урядів полягає у об’єктивному 

визначенні, коли і у якому обсязі їм необхідно втручатися, при цьому ці рішення 

різняться в залежності від кожної окремої країни. Наприклад, деякі країни для 

управління структурними перетвореннями використовують цінову політику в 

аграрному секторі, впливаючи на внутрішні умови торгівлі шляхом 

субсидування, зведення торгових бар'єрів для імпортованого продовольства для 

забезпечення ефективності національної агросфери.  

По-четверте, історичні закономірності структурних перетворень багато у чому 

схожі для багатьох країн, однак на шляху економічного зростання спроби інтеграції 

низькоприбуткової сільськогосподарської праці у діяльність інших галузей 

економіки може виявитися менш успішним. Так, приклад, спостерігається 

безпрецедентна стагнація рівня продуктивності праці у країнах Африки на південь 

від Сахари, яка практично не зростала у період 1961-2010 рр. Основна причина 

подібної ситуації полягає у тому, що процесу перетворень перешкоджає низька 

питома вага виробничого сектора і як результат – швидка урбанізація практично не 

супроводжується індустріалізацією. 

По-п’яте, незважаючи структурі перетворення, що відбуваються достатньо 

швидко, відставання реальних доходів сільського господарства перетворюється у 

основну причину значної політичної напруженості. Так, наприклад, у деяких 

країнах Азії, відставання супроводжується зростаючим розривом між доходами 

міського і сільського населення, особливо на початкових етапах перетворень. 

До цього часу існують суперечки між різними економічними школами 

відносно неоднозначності результатів застосування субсидій на виробничі ресурси 

сільськогосподарського виробництва, їх використання і доцільності. Моніторинг 

реалізації деяких агропрограм свідчить як про очевидне збільшення обсягів 
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виробництва продуктів харчування, так і про відсутність прямого кореляційного 

зв’язку чинників «вклад-результат», що ускладнює обґрунтовані висновки щодо 

переваг і недоліків, а у кінцевому результаті аналіз форм їх впливу на поліпшення 

становища з точки зору продовольчої безпеки і соціального зубожіння. Слід 

зауважити, що, хоча субсидії на добрива сприяють загалом підвищенню доходів 

домогосподарств, продуктивності та обсягів виробництва сільськогосподарських 

підприємств, у той же час вони супроводжуються «втраченими вигодами» від 

інвестицій у інші галузі, витісненням приватного сектора і непропорційністю 

часток отримувачів субсидій серед великих фермерських господарств. Так, 

наприклад, існують підтвердження того факту, що зростання обсягів субсидій для 

аграрного сектора на сільськогосподарські ресурси мотивує фермерів, виробників і 

постачальників виробничих ресурсів скористатися різними бюрократичними 

правилами, байдужістю чиновників, які не мають стимулів до ефективної роботи, 

щодо привласнення грошей, виділених на субсидії. Це слугує суттєвим аргументом 

проти широкого використання субсидування. 

Однак, як відзначають E. Chirwa і A. Dorward, існують значні можливості для 

оптимізації використання субсидування шляхом підвищення його ефективності 

шляхом їх інтеграції з додатковими заходами державного втручання. У разі 

продуманого планування і надання субсидій вони можуть служити стимулами для 

підвищення продуктивності шляхом насичення ринків виробничих ресурсів і 

продукції в сільських районах, тим самим сприяючи зменшенню цін на основні 

продукти харчування та підвищення заробітної плати. Це призводить до збільшення 

реальних доходів і зміцнення продовольчої безпеки як для одержувачів субсидій, 

так і тих, хто їх не отримує. Крім того, при більш довгострокових економіко-

структурних змінах чинниками економічного розвитку можуть стати зростання 

попиту на товари і послуги як сільськогосподарського, так і 

несільськогосподарського походження з більш високою доданою вартістю, а також 

розширення виробничого потенціалу земель та трудових ресурсів, що 

вивільняються завдяки підвищенню продуктивності основних 

сільськогосподарських культур [141].  

Сучасні системи державних закупівель і формування запасів, будучи 

орієнтованими на різних виробників, розрізняються за своїми формами і 

організаційними структурами, переслідують різні цілі. Окремі програми спрямовані 
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на підтримку цін виробників, для чого встановлюються системи регулювання 

закупівельних цін. Наприклад, сьогодні в Індії державне втручання на ринках 

пшениці і рису здійснюється через систему закупівель, зберігання і розподілу, що 

дозволяє як підтримувати ціни виробників, так і забезпечувати малозабезпечених 

споживачів основними продуктами харчування за пільговими цінами. В Еквадорі 

діє державна схема закупівель і розподілу, що забезпечує підтримку цін 

фермерських господарств, які вирощують рис і кукурудзу. У Нікарагуа державне 

торговельне підприємство ENABAS здійснює пряму закупівлю, зберігання і 

розподіл основних зернових та бобових культур. 

У той же час існують також альтернативи гарантуванню цілеспрямованого 

підвищення стабільності ринків для виробників у формі державних закупівель за 

регульованими цінами. Так, у Бразилії продукти харчування, придбані за 

допомогою державної програми закупівель продовольства, частково 

використовуються як для формування стратегічних запасів, так і частково у межах 

програм продовольчої безпеки. На відміну від багатьох інших, бразильський уряд 

купує продовольство за ринковими цінами і постійно переглядає їх для фермерів, 

відповідно до ситуації на місцевих ринках. 

Крім цього, необхідно також зазначити, що масштаби і вплив таких програм на 

продовольчі ринки неоднакові і залежать від конкретного етапу «виробничого 

циклу» – здійснюється програма державного втручання на етапі закупівлі, 

формування запасів або їх задіяння. Величини спотворення цін у результаті 

здійснення програм державних закупівель впливають на ринки на різних етапах 

закупівель, а саме спотворення, у свою чергу, залежить від масштабу втручання – 

частки продукції, яку закуповують через конкретний ринковий канал. У зв’язку з 

цим, слід зазначити, що необхідність залучення запасів на внутрішніх або 

міжнародних ринках може призводити до того, що вони будуть реалізовані через 

комерційні канали або за міждержавними договорами за цінами нижче ринкових. За 

цих умов, терміни задіяння запасів (особливо якщо вони непередбачувані і не 

враховуються в процесі прийняття рішень торговими організаціями), можуть 

істотно вплинути на рівень і волатильність цін всередині країни і, якщо країна є 

«привілейованим» експортером, на міжнародному ринку. 

Масштабні наслідки використання запасів випливають із ситуації, якщо після 

закупівлі продукції агросектору за цінами, вищими за ринкові вони експортуються, 
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а не споживаються всередині країни. У цьому випадку стратегія використання 

закупівель може забезпечити ефект субсидії, проте він може бути нейтралізований 

за допомогою прихованих податків, які підлягають сплаті в результаті випуску 

запасів на ринок. При цьому це відбувається незалежно від того, чи є це 

результатом стратегічного рішення або непродуманої державної ініціативи.  

Як свідчить ефективна практика регулювання агроринків, наслідки державних 

закупівель та формування запасів необхідно розглядати з урахуванням цілої низки 

чинників (включаючи етапи здійснення заходів, терміни, передбачуваність і 

прозорість прийняття оперативних рішень), структури і ступеню функціональності 

ринків, на яких закуповуються продукти для формування запасів і на яких ці запаси 

реалізуються. Важливим є також здатність виробників вчасно реагувати на зміни 

ситуації зміною обсягу поставок. 

Складність програм державних закупівель диктує необхідність високого 

ступеня організації та компетентності у відповідальних державних установах, 

оскільки існує ймовірність значних фінансових витрат (і втрат), особливо за умови, 

коли ціни, за якими продукція купується у фермерів, перевищують ринкові. Вкрай 

важлива стійкість цих програм – наявність фінансових коштів, політичної волі, 

обережність дій, щоб не «обґрунтувати» залежність доходів фермерських 

господарств від конкретних державних програм [167]. 

Сучасні заходи реагування, прийняті деякими основними експортерами в 

ситуації високих і нестабільних цін на продовольство, по-перше, серйозно 

позначаються на поставках продовольства і, як наслідок, на забезпеченні 

продовольчої безпеки. Во-друге, і це підтверджено багатьма дослідженнями, 

експортні обмеження значно посилюють негативні наслідки для продовольчої 

безпеки, особливо у випадках несподіваного і стрімкого зростання цін на основні 

продукти харчування, що послаблює репутацію міжнародних ринків як надійного 

джерела продовольства. 

У сфері регулювання експортних обмежень СОТ спостерігається 

«недорегульований» або «нормативний дефіцит», оскільки воно не містить 

належного визначення обставин, за яких можуть бути використані кількісні 

обмеження, і не регулює експортні податки (що є прерогативою національних 

урядів). Так, наприклад, Стаття XI ГАТТ 1994 свідчить, що на імпорт і експорт 

можуть накладатися обмеження або заборони, проте лише за допомогою мит і 
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податків, у той час як використання інших інструментів політики, спрямованих на 

скорочення експорту (квоти або експортні ліцензії), не допускається (стаття XI, 

пункт 1). Тому заборона на використання кількісних обмежень не поширюється на 

«заборони або обмеження експорту, які тимчасово застосовуються для запобігання 

або ослаблення наслідків критичного дефіциту харчових продуктів або інших 

товарів, що мають істотне значення для сторони, що експортує» (стаття XI, пункт 

2а) [88]. Більш того, оскільки чітке визначення «критичного дефіциту» відсутній, у 

країн залишається досить свободи для прийняття політичних рішень по експортним 

обмеженням, у той час як свободи у випадку обмеження імпорту вони не мають. 

Виходом для уникнення вищезазначених негативних наслідків для країн-

експортерів сільськогосподарської продукції могла б бути розробка вдосконаленої, 

узгодженої на багатосторонній основі нормативно-правової бази, яка б регулювала 

використання експортних обмежень, однак за останні роки у зв'язку з необхідністю 

введення СОТ більш строгих обмежень на експорт, домовленість до цього часу не 

досягнена. 

G. Anania пропонує шість варіантів зміни діючих правил по експортним 

обмеженням щодо сільськогосподарських товарів у разі раптового або швидкого 

зростання світових цін. Вони надані у порядку зростання важливості їх наслідків 

для політичного простору країн-експортерів: 

• звільнення від експортних обмежень на закупівлю продовольства 

міжнародними організаціями для поширення продовольчої допомоги; 

• розширення можливостей для забезпечення застосування існуючих правил 

шляхом уточнення умов діючих положень ГАТТ про допустимість використання 

експортних обмежень; 

• обмеження впливу податків і обмежень на експорт на світові ринки шляхом 

використання експортних обмежень, що залежать від частки внутрішнього 

виробництва конкретного товару, що експортується; 

• заборона на використання експортних обмежень, за винятком податків на 

експорт, в разі експорту у бідні країни, які є чистими імпортерами продовольства; 

• введення більш суворих правил щодо експортних обмежень і податків на 

експорт; 

• забезпечення повноцінного балансу у регулюванні імпортних і експортних 

обмежень [114]. 
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1.3. Аграрний сектор України як складова глобальної аграрної системи 

Динаміка розвитку сучасної світової економіки характеризується 

визначальними особливостями, до яких належать: значний вплив глобалізаційних 

процесів на національні ринки, уніфікація технічних стандартів і внутрішніх 

споживчих уподобань виокремлена від національної, релігійної, культурної та 

соціальної специфіки. 

Вітчизняний аграрний сектор також не ізольований, а пронизаний мережею 

зв’язків як із українськими контрагентами, так і з глобальним економічним 

середовищем. Оцінка впливу глобалізаційних процесів на розвиток національних 

економік та окремих секторів є предметом дискусій і численних досліджень з 

різноплановими, а часом і діаметрально протилежними висновками. Дослідження 

українських вчених достатньо фундаментальні в частині постановки питання. 

Англомовні публікації здебільшого присвячені світовій торгівлі продовольчими 

товарами та можливостям і доцільності регулятивного впливу на ці процеси, 

зокрема у рамках СОТ. Зазначимо, що, незважаючи на фактичне приєднання 

України до СОТ у 2008 р., переваги та недоліки цього рішення продовжують 

обговорюватися як і глобалізаційні процеси, що у цілому також оцінюються 

неоднозначно. 

Так, І. Валлерстайн у своїй теорії «світ-система» визначає та поділяє всі країни 

на наступні підгрупи: 

 Центр – це домінуюча географічна зона світ-системи, яка експлуатує інші 

частини системи. 

 Периферія – це зони, які постачають сировину в центральну частину і 

підпадають під експлуатацію. 

 Напівпериферія – це залишкова зона, що включає низку регіонів між 

експлуатуючими і експлуатованими. 

 Зовнішній простір – це ті території, звідки світова капіталістична 

економіка хотіла б отримувати товари, але які були у стані чинити опір 

імпортуванню промислових товарів з провідних країн світ-системи [212]. 

Українське виробництво в цілому та аграрний сектор зокрема можна віднести 

саме до периферійного типу, якому притаманні експорт сировинного матеріалу, а 

імпорт високоякісного продукту переробки. Не винятком є і той факт, що зазвичай 

певні аграрні продукти вироблені та зібрані на території України підлягають 
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обробці та зберіганню на території іншої країни, а потім реекспортуються. 

Використовуючи ці відносні переваги у виробництві сировини та певну відсутність 

переробної галузі, можна констатувати, що вітчизняний агросектор все ж займає 

провідні позиції у світовому експорті. 

Для визначення впливу аграрного сектору економіки України на глобальний 

ринок, можна використати два показники. Перший пов'язаний із аналізом 

виробництва продукції українських аграріїв та її обсягу у загально світових 

масштабах (за певними, найбільш значущими позиціями), другий – із дослідженням 

обсягів українського сільськогосподарського експорту у регіональні інтеграційні 

угруповання. 

За геологічною структурою та географічною складовою українські ґрунти є 

найродючішими за окремими аграрними позиціями, однак, незважаючи на це, за 

певними продуктами (які повинні мати порівняльні переваги за рахунок поживності 

земель), Україна займає останні місця. Вказана проблема полягає у відсталості 

технологій підняття родючості земель і так званій «зеленій революції», яку Україна 

«проспала», знаходячись до 1991 р. у складі СРСР. В статті академіка АН СРСР та, 

в подальшому, АН РФ економіста Л. Абалкіна «Аграрная трагедия России» дуже 

чітко вказано на цю проблему – у період з 1929-1953 рр. спостерігався застій у 

економічній думці, «на поверхню виступила інтелектуальна сірість, аргументи 

замінялися цитатами. Це була довга, що затяглася на десятиліття драма вітчизняної 

економічної і суспільної думки» [2]. «Зелена революція» та комп’ютерні технології, 

які масштабно впроваджувались сільському господарстві країн, що розвивалися та 

мали місце 60-х-80-х рр. і призвели до значного збільшення світової 

сільськогосподарської продукції – пройшли повз український аграрний сектор. 

Активне виведення більш продуктивних сортів рослин, розширення іригації, 

застосування добрив, пестицидів, сучасної техніки частково розпочалось лише у 

другій половині 80-х рр. Досить лише надати наступний факт – у Великобританії та 

Німеччині, наприклад, врожайність зерна у 2014/15 рр. склала 7,96 т/га та 7,8 т/га 

відповідно, а в Україні врожайність за вказаний період склала 3,49 т/га за умови 

більш високої родючості землі [203]. 

Іншою обставиною (наслідком) відставання від світової «зеленої революції» 

став експорт продукції аграрного походження, яка здебільшого має 

низькотехнологічний характер, із невеликою глибиною переробкою, залишаючи 

Україну у групі сировинно-ресурсних постачальників. Актуальним залишається 



 

52 

перерозподіл структури експорту з метою зростання частки продуктів із більшою 

доданою вартістю – із загального обсягу експорту продукції 

сільськогосподарського походження України частка готових харчових продуктів за 

досліджуваний період коливалася в межах 22-34 % [48]. 

У той же час роль та місце агарного сектору економіки України у глобальній 

агросистемі за деякою сировиною статистично можна зазначити вирішальними, 

враховуючи, наприклад, статистичні дані 2014 р. – 56,5 % загально світового 

експорту соняшникової олії припадає на Україну, яка займає за цим показником 

перше місце. Ще більш вразливий показник для ЕС – експорт цієї переробленої 

продукції, за даними ЄвроСтату у відсотковому співвідношенні складає 49,3 % від 

загального імпорту соняшникової олії [146]. 

Україна є вирішальним гравцем на глобальному аграрному ринку світу та 

входить у, так званий, ТОП-10 (за даними 2014/15 маркетингових років) у 

виробництві наступних продуктів – кукурудза (2,89 % від загальносвітового 

виробництва), ячмінь (6,71 %), пшениця (3,4 %), соняшник (25,07 %) та соя (1,22%) 

[47]. 

Таблиця 1.1.  

ТОП 10 виробників кукурудзи в 2013-2015 м.р. 
Країна млн. тон в 2013/14 м.р. млн. тон в 2014/15 м.р. 

США 351 361 

Китай 218 215 

Бразилія 80 84 

ЄС 65 75 

Україна 31 29 

Аргентина 26 27 

Індія 24 23 

Мексика 23 25 

Південна Африка 15 11 

Канада 14 12 

Джерело: [207] 

Таблиця 1.2. 
ТОП 10 виробників ячменя в 2013-2015 м.р. 

Країна млн. тон в 2013/14 м.р. млн. тон в 2014/15 м.р. 

ЄС 59,7 60,2 
РФ 15,4 20,03 
Австралія 9,2 8,01 

Канада 10,2 7,1 
Туреччина 7,3 4 

Україна 7,6 9,5 
США 4,7 3,8 

Аргентина 4,7 3 
Іран 2,8 3,2 
Марокко 2,7 1,7 

Джерело: [207] 
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Таблиця 1.3. 
ТОП 10 виробників пшениці в 2013-2015 м.р. 

Країна млн. тон в 2013/14 м.р. млн. тон в  2014/15 м.р. 
ЄС 144,4 156,5 

Китай 121,9 126,2 
Індія 93,5 95,9 

США 58,1 55,2 
РФ 52,1 59,1 

Канада 37,5 29,3 
Австралія 25,3 24 

Пакистан 24 25,5 

Україна 22,3 24,7 
Туреччина 18,8 15,3 

Джерело: [207] 

Таблиця 1.4. 
ТОП 10 виробників соняшника за даними 2013-2015 m.p. 

Країна млн. тон в 2013/14 м.р. млн. тон в 2014/15 м.р. 

Україна 11,6 10,2 

РФ 10,5 8,9 
ЄС 9 8,9 

Аргентина 2,1 2,7 
Китай 2,4 2,3 

Туреччина 1,4 1,2 
США 0,9 1 
Південна Африка 0,8 0,5 

Пакистан 0,6 0,5 
Казахстан 0,5 0,5 

Джерело: [207] 

Таблиця 1.5. 
ТОП 10 виробників сої за даними 2013-2015 м.р. 

Країна млн. тон в 2013/14 м.р. млн. тон в  2014/15 м.р. 
США 91,4 108 

Бразилія 86,7 94,5 
Аргентина 53,5 60,8 

Китай 12,2 12,4 
Індія 9,5 9,8 

Парагвай 8,2 8,4 

Канада 5,4 6 

Україна 2,8 3,9 

Уругвай 3,4 3,5 
Болівія 2,4 2,7 

Джерело: [207] 

Оскільки одним з основних імпортерів української аграрної продукції є ЄС, 

саме його є доречним розглядати у контексті того, що ця організація в цілому є 

визначальним гравцем на глобальному фінансовому, економічному та 

торговельному рівнях (згідно даних звіту Світового банку за 2016 р. саме на ЄС 

припадало 23,7 % від загально світового ВВП) [204]. 

У той же час розглядаючи ЄС не тільки як регіональне інтеграційне 

об’єднання, а і як одного з основних гравців на глобальному світовому 

торговельному рівні, важливим є зазначити, що частка деяких окремо взятих 
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товарів та продуктів українського аграрного сектору досягала 80,4 % від 

загального імпорту в ЄС: 

Таблиця 1.6. 

Частка товарів аграрного виробництва в імпорті ЄС у 2015 р. 
Найменування Імпорт в ЄС – 

всього, млн євро 

Імпорт в ЄС з 

України, млн євро 

Частка українських 

товарів в імпорті,% 

Макуха та інші тверді відходи і 

залишки з насіння льону 

1.8 1.5 80.4% 

Кукурудза 2380.3 1453.9 61.1% 

Крупи та крупка із зерна інших 

зернових культур 

1.1 0.6 56.9% 

Макуха та інші тверді відходи і 

залишки з насіння соняшнику 

691.5 385.7 55.8% 

Олії соняшникова або сафлорова та 

їх фракції – сирі 

702.7 385.5 54.9% 

Сорго 73.6 32.3 43.9% 

Інші матеріали рослинного 

походження 

142.2 60.0 42.2% 

Насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти 

1667.6 678.1 40.7% 

Просо 15.5 5.1 33.2% 

Джерело: [146] 

Хоча станом на 2015 р. головним споживачем української агропродукції 

залишається Азійський ринок, ситуація залишається незмінною протягом 

останніх 10 років. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства 

України лише за 7 місяців 2015 р. при загальному експорті 7 748 млн. дол. США, 

на країни Азії припадало 46,6 % (3,6 млрд. дол. США); країни ЄС – 25,3 % (1,96 

млрд. дол. США); Африканські країни – 14 % (1,08 млрд. дол. США); країни 

СНД – 11,1 % (0,86 млрд. дол. США). При цьому на Китай, Індію, Іран та 

Туреччину припадає 64,4 % (2,32 млрд. дол. США) від загальноазійського 

споживання української агропродукції, тобто 29,9 % від загальносвітового 

експорту [204]. 

Оскільки до 1 січня 2015 р. основним ринком збуту товарів тваринного 

походження, хлібобулочних та кондитерських виробів з України була Росія, 

показники за експортом цих товарів стрімко зменшилися. Звичайно, вектор 

можна було б змінити на азійські ринки та ринки країн-учасниць ЄС, але 

сертифікація та склад цієї продукції не відповідає міжнародним сертифікаційним 

нормам. Дійсно, використання сертифікації – це один із способів протекції 

внутрішнього виробника та захисту прав споживачів, тому сьогодні основне 

завдання українського виробника якнайшвидше змінити стандарти виробництва 

своєї продукції та «європеїзувати» її, а завдання української держави – створити 
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спільні робочі групи з ЄС та основними країнами-імпортерами української 

агарної продукції, метою діяльності яких були б сертифікація українських 

експортерів та гармонізація норм та стандартів виробництва.  

 

Рис 1.2. Категорії стійкості аграрної галузі регіону 
Джерело: розроблено автором 
 

Для виконання завдань зі зміни технологій виробництва аграрної продукції 

та її якісного покращення агровиробник змушений шукати інвестицій як в 

Україні, так і за кордоном. Сьогодні, з одного боку, сільське господарство 

потребує дійсно масштабного та ефективного інвестиційного забезпечення, при 

цьому ні власні, ні залучені та позикові інвестиційні джерела недостатні для 

забезпечення потреб товаровиробників. З іншого – іноземні інвестиції у 

агросектор національної економіки залучаються в обмежених обсягах, а їх частка 

в загальних вкладеннях незначна [67]. 

Згідно сучасних українських реалій інвестиційна привабливість аграрного 

сектору характеризується наступними складовими:  
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 ресурсною (комерційна ефективність використання основних ресурсів 

галузі);  

 інфраструктурною (рівень розвитку виробничої, соціальної та ринкової 

інфраструктури, яка створює сприятливі умови для ведення бізнесу); 

 фіскальною (податкове навантаження та рівень бюрократизації 

процедури збору податків); 

 економічною (комплексна характеристика збалансованості чинників 

виробництва, їх придатність до використання на практиці та ефективність).  

Загалом, кількість податків, їх сума з розрахунку на гектар площі, частка 

податків у структурі доданої вартості аграрного сектору в Україні у 3-4 рази 

менші, ніж у інших країнах Європи, що є важливою рисою інвестиційної 

привабливості агросектору. У сучасних умовах на формування інвестиційної 

привабливості аграрного сектору впливають наступні чинники: 

1. потреба в ресурсних поставках сировини для власних виробничих 

потужностей;  

2. наявність власних каналів та ринку збуту сільськогосподарської 

продукції;  

3. інтелектуальний потенціал в галузі;  

4. високий рівень рентабельності окремих виробництв у сільському 

господарстві;  

5. результативність сільського виробництва, а також економічна 

стабільність регіонів. 

Українське сільське господарство сьогодні критично потребує оновлення за 

рахунок матеріального, розумового та інноваційного капіталу, однак проведений 

аналіз свідчить про низьку зацікавленість та відносно невисоку здатність 

української інвестиційної та банківської системи приймати участь у розвитку 

агробізнесу держави [137]. 

Однією з «сильних» сторін аграрного сектору економіки України в 

порівнянні з аналогічною галуззю у інших країнах є помірні природно-

кліматичні умови для ведення агробізнесу, а також чорноземи. Саме завдяки 

цьому Україна багата на такі сільськогосподарські культури, як зернові 

(пшениця, ячмінь), зернобобові, технічні культури (цукровий буряк), картопля та 

інші. Іншою перевагою є вигідне географічне розташування, близькість до країн 
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ЄС, а також вихід до моря [168]. Поточний період економічного розвитку 

України характеризується:  

 розвиненими юридично-правовими формами власності (приватна, 

суспільна та змішана);  

 законодавчо закріпленими можливостями вільно брати ділянки землі та 

майно у довгострокову оренду, приватизувати землю;  

 достатньо розвиненою статистично-інформаційною базою, існує 

широкий спектр інформаційних матеріалів щодо національного економічного та 

інвестиційного потенціалу;  

 участю у інвестиційних проектах (з 2015 р. Україна приєдналася до 

проекту Український Інвестиційний Діалог – Ukrainian Investment Dialog-2015, – 

метою якого є консолідація зусиль влади, бізнесу та громадськості для створення 

умов інвестування в економіку України. Відповідно до цього, заплановано 

збільшити у продовж п’яти років обсяг інвестицій у сільське господарство у 

чотири рази у порівнянні з 2006 р., майже у три рази збільшити виручку від 

реалізації сільськогосподарської продукції, у п’ять разів – чистий прибуток та у 

2,5 рази – рентабельність підприємств агросектору) [48]. 

Наприклад, вчений-економіст О. Маслак у своїй роботі «Соєві жнива 2015» 

значну увагу приділяє дослідженню соєвого виробництва у світі та місцю 

українського виробництва у глобальному аграрному середовищі. Він, зокрема, 

акцентує увагу на тому факті, що як виробництво цього аграрного продукту та 

посівні площі під нього відносно швидко зростають, так і попит, причому 

причиною цьому також є збільшення споживання даної продукції у глобально-

світовій системі. Переважна більшість вирощеної продукції експортується – 

обсягами експорту соя поступається лише пшениці, кукурудзі та ячменю. Так, у 

минулому сезоні 2016 експорт сої досяг 2,5 млн т на суму 1,2 млрд дол., а 

основними споживачами української сої були Туреччина, Іран та Єгипет. Через 

зниження врожаю сої прогнозується зменшення її обсягів продажу на зовнішніх 

ринках, то ж цього сезону 2017 планується експортувати 2,4 млн т соєвих бобів 

[62]. Отже, Україна займає суттєве місце з експорту сої у країни Близькосхідного 

регіону, а також зокрема у країни Ліги Арабських Держав (ЛАД). Основними 

торгівельними партнерами України станом на кінець 2015 р. є наступні члени 

ЛАД: Єгипет, Іракська Республіка, Саудівська Аравія, Лівія та Об'єднані 
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Арабські Емірати. При цьому необхідно зазначити, що загальне торгівельне 

сальдо є позитивним для України з усіма її партнерами, а експортні позиції 

займають наступні агарні продукти та продукти переробки: м'ясо птиці, ячмінь, 

яйця птиці у шкарлупі та без шкарлупи, кукурудза, пшениця, соєві боби, олія 

соняшникова [48].  

Оскільки питання виходу на світові ринки сільськогосподарської продукції є 

для України винятково важливим, стрімкі тенденції глобалізації будуть і надалі 

сприяти інтеграції українського сільського господарства у міжнародні 

торговельно-економічні структури [67]. Однак, у зв’язку з цим необхідно 

враховувати, по-перше, що внутрішні ринки інших країн не повною мірою 

відкриті для товарів українського виробництва (всупереч політиці лібералізації 

СОТ), по-друге, що у індустріально розвинених країнах існують значні 

надлишки сільськогосподарської продукції (наприклад, зерна, зокрема 

продовольчого у США, Канаді, Австралії). І хоча аграрний сектор України має 

позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту (це стосується зерна, молока 

та молокопродуктів, продукція тваринництва – м’ясо та м’ясопродукти, 

кондитерські вироби із групи харчової промисловості для країн СНД), питання 

якою продукцією країна може конкурувати на світових агроринках (окрім 

насіння соняшника та олії) залишається відкритим [58]. 

Аграрний сектор зменшив свій вплив на глобальний економічний та 

торгівельний простір після введення Росією 1 січня 2015 р. ембарго на поставку 

українських товарів загалом та сільськогосподарських продуктів зокрема. Проте, 

цей експорт ускладнився ще з моменту запровадженням Росією з 1 липня 2001 р. 

податку на додану вартість на імпорт, а у 2006 р. вагомою пересторогою стала 

заборона експорту з України до Росії м’ясо- та молокопродукції. Такі заходи з 

одного боку стримували обсяги українського експорту, з іншого боку – зумовили 

необхідність підвищення якості продукції, відповідної її сертифікації та 

стандартизації. Водночас зростає роль експорту у країни «далекого зарубіжжя» 

як досить перспективного напряму, що забезпечує доступ до містких ринків 

збуту та передбачає світові ціни реалізації аграрної продукції. У цьому контексті 

важливою складовою експорту сільськогосподарської продукції є зерно, яке (як 

однорідна продукція) реалізується здебільшого на світових товарних біржах за 

ф’ючерсними угодами, експортується, в основному, на традиційні ринки 
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Північної Африки, Близького та Далекого Сходу. Це переважно фуражне зерно, 

продовольче ж, здебільшого, споживається на внутрішньому ринку, причому 

рівень інтегрованості вітчизняного агробізнесу у світову систему 

характеризується тим, що внутрішні ціни на зерно визначаються експортним 

попитом [11]. 

На сучасному етапі під впливом глобалізаційних процесів відбувається 

зміна (хоча й повільно) вітчизняної методики оцінки якості зерна, молочної 

продукції, яєць та інших продуктів виробництва сільського господарства у 

відповідності з міжнародними (у тому числі, європейськими) стандартами. 

Зрозуміло, що відповідно до цих змін експортного вектору Україна потребує 

серйозного переосмислення своєї торгової політики та географічної 

диверсифікації ринків збуту сільськогосподарської продукції [32].  

Дійсно аграрна сфера України та її центральна ланка – сільське 

господарство – як системоутворюючий сегмент національної економіки, 

середовище життєдіяльності великої частини населення країни, сфера 

виробництва продовольства зазнає як прямого, так і опосередкованого впливу 

неоднозначних і неодновекторних глобалізаційних процесів. Необхідність зміни 

підходів до управління аграрним сектором економіки України – від протидії 

потенційно можливим негативним наслідкам процесу глобалізації для 

суспільства до розробки механізмів конкурентоспроможного розвитку галузі у 

системі світового господарства є першорядною умовою [32]. 

Для того, щоб стати учасником глобальної економічної системи подальша 

трансформація аграрного сектору економіки України повинна набрати форму 

державної аграрної політики, сприяти не лише стабілізації та захищеності 

національного агроринку від впливу екзогенних чинників, а й забезпеченню 

конкурентоспроможного розвитку (зростання рентабельності, обсягів 

виробництва та експорту сільськогосподарської продукції, підвищення 

технологічності та екологічності галузі, запровадження нових напрямів і форм 

міжнародного співробітництва, освоєння нетрадиційних ринків збуту продукції 

тощо) [57]. 

Отже для помірного, стабільного та системного процесу інтеграції 

українського агросектору до глобальної системи, повинні бути виконанні 

наступні умови. 
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По-перше, перетворення у аграрному секторі повинні відбуватися 

одночасно зі структурними перетвореннями, при цьому основним чинником, що 

сприяє трансформації, є підвищення продуктивності сільського господарства за 

рахунок розвитку фермерства, яке відіграє важливу роль у виробничій структурі, 

є невід'ємним елементом загальної стратегії розвитку країн і має вирішальне 

значення у реалізації програми продовольчої безпеки [80]. 

По-друге, ринки відіграють центральну роль в забезпеченні успішного 

управління структурними перетвореннями, однак завдання уряду полягає у тому, 

щоб визначити, коли і у якому обсязі їм необхідно втручатися у ринкові аграрні 

відносини (цінова політика, політика держзамовлень, внутрішні умови торгівлі 

сільськогосподарською продукцією, кредитно-фінансові умови для агросектору, 

стимулювання експорту, субсидування, торгові «бар'єри доступу» для іноземних 

виробників сільськогосподарської продукції тощо) [80]. 

По-третє, взаємопроникнення галузей агросектору і промисловості потребує 

адаптації всесвітньо відомих макроекономічних моделей до українських 

економічних реалій, які вже давно і ефективно використовуються урядами 

промислово розвинених країн. Вона базуються як на відстеженні історичних 

закономірностей структурних перетворень, так і на новітніх макроекономічних 

методах і формах державного регулювання агросфери. Оскільки в Україні 

процесу перетворень перешкоджає низька частка виробничого сектора у 

сільськогосподарській сфері швидка урбанізація практично не супроводжується 

індустріалізацією, повільно зростають реальні доходи сільського господарства 

[83].  

 

Висновки до Розділу 1. 

Проведене у розділі 1 дослідження теоретико-методологічних та 

концептуальних засад агросектору світового господарства в умовах глобалізації 

дозволяє зробити наступні висновки.  

1. Узагальнюючи теоретичні положення щодо становлення та розвитку 

аграрного сектору в його історичній ґенезі – від теорій «старої школи» 

меркантелізму, фізіократії, маржиналізму до новітніх концепцій неокласицизму і 

неомальтузіанства – за умов різниці у підходах їм притаманне спільне: по-перше, 

вони розглядали землю як багатство, інструментарій або частину капіталу, 
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визначальний чинник збагачення нації; по-друге, такі фактори виробництва як 

земля, праця та капітал є невід’ємною частиною репродуктивності у сільському 

господарстві, які можуть видозмінюватися, розширюватися, але не зникати; по-

третє, оскільки агросфера є провідною галуззю економіки, то й відповідно вона 

вимагає наявності належних та ефективних інститутів регулювання (в залежності 

від наукової приналежності дослідників), що можуть виступати як у формі 

державних, так і комерційних механізмів та інструментів координації. 

2.У сучасних умовах агросектор має сукупність властивостей, що 

кардинально відрізняють його від інших секторів національної економіки, 

причому найбільш важливою його характеристикою є соціальна спрямованість і 

значимість. По-перше, він є складно сегментованою системою товарного обміну, 

що пов'язана із виробництвом сільськогосподарської продукції і продовольства, 

просуванням їх від виробників до споживачів. По-друге, його функціонування і 

розвиток безпосередньо пов'язані із ефективністю аграрно-промислового 

виробництва, його конкурентоспроможністю, зростанням доходів населення, 

тобто стан цього сектору характеризує рівень розвитку суспільства в цілому. По-

третє, саме кінцеві споживачі продовольства – їх потреби та можливості – 

визначають у сучасному світі напрямки процесу розвитку національного 

агропродовольчого ринку.  

3. Оскільки глобалізація економіки в цілому характеризується динамікою 

високовартісних сегментів територій і людей, процеси глобалізації аграрного 

сектору визначаються «моделлю сегментації», тобто закономірностями, у межах 

якої вона функціонує. До них можна віднести, з одного боку, послаблення 

впливу природньо-кліматичного чинника на сільськогосподарське відтворення; 

посилення загальноекономічного характеру нерівномірності розподілу земельних 

та інших основних ресурсів сільськогосподарських галузей світової економіки; 

скорочення тривалості специфічних виробничих циклів у сировинному секторі 

сільського господарства. З іншого – зростання виробництва 

сільськогосподарської сировини і готових продуктів харчування при зниженні 

частки аграрного сектору у загальному світовому виробництві; скорочення 

кількості базових сировинних видів продовольства при повільній зміні ступеня 

концентрації їх виробництва. Крім цього, суттєве значення має посилення 

регулюючої ролі національних держав у встановленні міжнародних зв'язків на 
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сільськогосподарських сегментах світового ринку, реалізація яких підсилює 

динаміку процесу глобалізації та сприяє прийняттю рішень щодо ефективної 

інтеграції у світові агропродовольчі ринки.  

4. На сучасному світовому агроринку функціонують різні за напрямами 

діяльності та рівнем спеціалізації суб'єкти. Так, у «ресурсних» галузях, що 

реалізують товари/сервіси для сільського господарства діють спеціалізовані 

фірми і фірми з високим ступенем диверсифікованості; у галузях, пов’язаних із 

виробництвом сільськогосподарської сировини, діють сімейні фермерські 

господарства, кооперативні об'єднання агровиробників, вертикально-інтегровані 

компанії «повного циклу» виробництва сільськогосподарської продукції та 

доставки її кінцевому споживачеві; у галузях «сегментної переробки» сировини 

(харчова промисловість) функціонують різні за розміром і формами власності 

фірми та підприємства; у збутовому секторі діють спеціалізовані оптові і 

роздрібні компанії або підрозділи вертикально інтегрованих компаній. Крім 

цього, на продовольчому ринку з'явилися нові автономні структури-

супермаркети і торгові центри, що інтегрують останні ланки продовольчого і 

промислового ланцюгів.  

5. Особливість процесу глобалізації міжнародних агроринків у сучасних 

умовах полягає у тому, що аграрні ТНК мають інноваційні переваги, множинну 

конфігурацію (філії розосереджені у різних регіонах, країнах і адаптовані до 

місцевих умов), формують товарну і виробничу політику з урахуванням місцевих 

умов, використовуючи світові та національні інформаційної бази. Саме за 

рахунок широких комунікаційних мереж ТНК формують складну ділову 

інфраструктуру сфери аграрного сектору, що сприяє зростанню ефективності 

управління активами, досягаючи «синергетичного ефекту» у масштабах усього 

вартісного ланцюга. В умовах глобалізації трансформація організаційної 

структури світової роздрібної торгівлі продовольством пов’язана із зростанням 

ролі її маркетингових підсистем у мережевих структурах ТНК, які змінюють 

умови конкуренції і обумовлюють появу нових способів одержання абсолютних і 

відносних конкурентних переваг. 

6.В умовах формування глобальної економіки усе більш очевидним стає 

залежність продовольчої безпеки країни від рівня функціонування світової 

продовольчої системи, від стану світового ринку харчових продуктів. Сьогодні 
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глобалізація впливає на функціонування і розвиток агропродовольчого ринку 

України у вигляді певного «глобалізаційного контуру», що знаходить своє 

відображення у інтерактивному характері різноспрямованих впливів світових 

інтеграційних процесів і держав, дозволяє детермінувати вектор державного 

регулювання у напрямку підтримки конкурентних переваг суб'єктів 

національного агроринку і елімінувати можливості втрати продовольчої безпеки 

та національної ідентичності у споживанні продуктів харчування. Динамічний 

розвиток аграрного сектору України може внести значний вклад у розвиток 

економіки в цілому, особливо за умови, коли на аграрний сектор припадає 

істотна частка ВВП і ще більш значна частка робочих місць. При цьому 

підвищення продуктивності сільського господарства вкрай необхідно, оскільки, 

по-перше, дозволяє стимулювати інвестиції у саме сільське господарство, а по-

друге, призведе до вивільнення надлишкового капіталу і трудових ресурсів, які 

можуть бути використані в інших секторах економіки. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора:  

1. Гуменюк Я.М. Інвестиційний клімат аграрного сектору економіки 

України. Херсонський економічний вісник. Херсон. 2014. №1(1). Ч. ІІ. С.147-150.  

2. Гуменюк Я.М. Потенціал Ліги Арабських Держав у системі 

диверсифікації та пошуку нових ринків збуту аграрної продукції українського 

виробництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 

Запоріжжя. 2016. №5(05). Ч. 1. С. 12-16. 
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РОЗДІЛ 2. 

НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ  

ЗВ’ЯЗКІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

2.1. Формування та розвиток глибокої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі аграрною продукцією України та ЄС. 

Нинішній етап розвитку аграрного сектору України, навіть за 

несприятливих умов, супроводжується прийнятними темпами, що є, у першу 

чергу, результатом проведення земельної та аграрної реформ. Кожен третій 

долар, який отримує Україна, приносить аграрний сектор, що безпосередньо 

впливає на валютно-курсову стабільність, накопичення золотовалютних резервів 

НБУ. Проте, основним викликом сьогодення є необхідність диверсифікації 

ринків збуту агропродовольчої продукції, освоєння світових ринків через 

інтеграцію до провідних міжнародних економічних угрупувань – ЄС, НАФТА, 

АСЕАН, ЛАД та СНД. Найбільші поточні ризики пов’язані із експортом 

вітчизняної агропродовольчої продукції до країн СНД (періодично виникаючі 

заборони на поставки української м’ясної, молочної та кондитерської продукції 

певних виробників, змінами процедури та правил митного оформлення і. т.п.). Не 

варто очікувати у середньостроковій перспективі відновлення експорту до 

Російської Федерації. У зв’язку з цим, необхідний пошук компенсаторів втрат 

традиційних ринків збуту, що пов'язується з розширенням присутності 

української аграрної продукції на інших сегментах світового ринку (в першу 

чергу європейському, азійському та африканському). 

У сучасних умовах діалектика західноєвропейських інтеграційних процесів 

формує принципові засади розвитку аграрного сектора економіки України, 

враховуючи загальновизнану стратегічну мету – входження її до складу ЄС. 

Неухильність і поступовість євроінтеграційного курсу України зумовлені 

наступними чинниками:  

 глобалізацією світової економіки та міжнародного поділу праці; 

 стрімким зростанням кількості держав, які активно застосовують 

інтеграційні механізми у економічній політиці;  

 посиленням багатофункціональної ролі сільського господарства у 

практиці західноєвропейської інтеграції.  
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Так, В. Геєць серед загальних трансформаційних процесів, які домінують у 

світі та впливають на здійснення перетворень в економіці України, насамперед, 

визначає глобалізацію, посилення взаємозалежності та поглиблення 

інтеграційних процесів [86]. 

Розвиваючись на двох рівнях – глобальному (всесвітня економічна 

інтеграція, породжена процесами транснаціоналізації та глобалізації) і 

регіональному (традиційна регіональна інтеграція, яка розвивається у 

відповідних інституційних формах ще з 50-х рр.), – інтеграційний процес 

характеризується, з одного боку, наростанням інтернаціоналізації 

господарського життя, а з іншого – економічним зближенням країн на 

регіональній основі. Саме регіональна інтеграція, яка виростає на базі 

інтернаціоналізації виробництва і капіталу, посилює паралельну тенденцію, що 

розвивається поряд з більш глобальною, являє собою у певній мірі спробу 

об’єднати зусилля групи розвинених держав-лідерів у межах окремих 

економічних угруповань. 

Загалом, розрізняють інтеграцію на рівні підприємств та інтеграцію на рівні 

держав: 

1. Інтеграція держав (або інституційний тип інтеграції) – це процес 

взаємопроникнення, зрощення національних виробничих потенціалів окремих 

країн, у результаті якого відбувається зближення і об’єднання соціальних і 

політичних структур держав. Сьогодні існують наступні найбільш видові та 

використовувані у світовій практиці форми регіональної економічної інтеграції: 

а) зона вільної торгівлі (ЗВТ) – форма економічної інтеграції декількох 

держав, за якої скасовуються різного роду формальні торгові обмеження між 

окремими країнами-учасницями, що сприяє розвитку інфраструктури, підвищує 

експортні можливості, дозволяє долати труднощі на ринку із збуту продукції та 

надання послуг; 

б) митний союз (МС) – угода двох або більше держав про скасування 

митних зборів у торгівлі між ними та використовується як форма колективного 

протекціонізму від третіх країн; 

в) єдиний або загальний ринок (ЄЗР) – угода, що доповнює МС і встановлює 

вільне пересування між країнами таких чинників виробництва як капіталу, 

робочої сили, інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності. За цих умов 
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товарообіг між країнами-учасницями сприяє створенню загального внутрішнього 

ринку; 

г) економічний союз (ЕС) – спільність країн, які встановлюють спільні 

зовнішні митні тарифи, проводять спільну торговельну політику, що встановлює 

або скасовує торговельні обмеження для інших держав економічної «периферії»; 

д) економічний і валютний союз (ЕВС) – угода, за якої країни угруповання 

здійснюють єдину макроекономічну політику та створюють міжнаціональні або 

наднаціональні органи управління. 

У межах регіональної інтеграції країни-учасниці отримують відповідні 

переваги: 

 поглиблюється взаємозалежність економік інтегрованих країн; 

 зростає ВВП і продуктивність праці; 

 збільшуються масштаби виробництва та зменшуються витрати; 

 створюються регіональні ринки торгівлі;  

 синхронізуються процеси економічного і соціального розвитку країн, 

зближуються значення макроекономічних показників розвитку. 

2. Приватно-корпоративний тип інтеграції, або інтеграція на рівні 

підприємств (справжня інтеграція) – це інтеграція капіталів і активів компаній, 

яка поділяється на: 

– горизонтальну інтеграцію, яка передбачає об'єднання підприємств, що 

діють у одній або споріднених галузях та на визначеному галузевому ринку для 

протистояння конкуренції з боку сильних партнерів; 

– вертикальну інтеграцію, що об'єднує компанії, які функціонують у різних 

галузях, але пов'язані між собою послідовними ступенями або циклами 

виробництва та обороту. 

У сучасних умовах найбільш визнаними формами приватно-корпоративної 

інтеграції є створення спільних підприємств (СП) та здійснення спільних 

міжнародних науково-виробничих програм і проектів. В результаті приватно-

корпоративної інтеграції створюються ринки, які базуються на мережі прямих 

коопераційних зв'язків, а торгівля на таких ринках носить назву «інтеграційна 

торгівля». 

Загальновизнаною тенденцією світового ринку є паралельний розвиток 

регіональної інтеграції (на рівні держав) та інтеграція на рівні підприємств та 
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компаній. Інтеграційні процеси сьогодні охопили майже всі країни світу: 193 

країни світу із 197 беруть участь у міжнародних об’єднаннях та регіональних 

угрупованнях [179]. 

Дійсно, світове господарство сьогодні у значній мірі відрізняється від того, 

яким воно було ще декілька десятиліть тому, причому серед явищ, що на наших 

очах змінюють вигляд світової економіки, найважливіше місце належить 

інтеграційним процесам, які носять багаторівневий характер. Вищезазначені 

процеси поступово змінюють інституційний формат міжнародної торгової 

системи, тобто співвідношення між двома її рівнями: глобальним у особі 

Світової організації торгівлі (СОТ) і регіональним у вигляді понад півтори сотні 

багатосторонніх регіональних та міждержавних угод про взаємну лібералізацію 

торгівлі. Співвідношення тенденцій глобалізації та регіональної інтеграції і 

питання про наявність чи відсутність конфлікту між цими процесами впливають 

безпосередньо на формування та розвиток глибокої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі аграрною продукцією. 

Сьогодні регіональна інтеграція пов'язується головним чином з діяльністю 

наступних інтеграційних угруповань: Європейський союз (ЄС), 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), Асоціація країн 

Південно-Східної Азії (АСЕАН), Азіатсько-тихоокеанське економічне 

співробітництво (АТЕС), південноамериканське угруповання (МЕРКОСУР), а 

також низка міждержавних об'єднань на пострадянському просторі. Крім цього, 

кількість регіональних торговельних угод (РТУ), зареєстрованих СОТ, становить 

понад 160, а понад трьох десятків держав є учасниками відразу декількох таких 

угод. Однак, лише одна країна-учасник СОТ – Монголія не підписала до цього 

часу жодних домовленостей з іншими членами даної організації (хоча на протязі 

останніх двох років така можливість обговорюється). Ціла низка країн останнім 

часом займає принципово зворотню позицію – принципом найбільшого сприяння 

у торгівлі, покладеного в основу СОТ, вони нехтують заради власних 

економічних інтересів. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), основною 

умовою якої є відсутність дискримінації країн з точки зору режимів торгівлі, з 

правила перетворилася у виняток.  

У зв’язку з цим Україна не може не враховувати нових реалій і викликів 

міжнародної торгівлі, що є достатньо важливим для з'ясування головних 
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тенденцій у даній сфері з метою розробки і реалізації раціональної та ефективної 

зовнішньоекономічної політики. 

Оскільки провідним інтеграційним макроекономічним вектором розвитку 

українського суспільства є ЄС, необхідність євроінтеграційного напряму 

зумовлена не лише політичними та суто демократичними і соціальними 

зрушеннями, але й об’єктивною потребою у об’єднанні із цим регіональним 

угрупованням під впливом глобалізації. Саме економічні, політичні та соціальні 

виклики останньої (які необхідно сприймати не лише як негативні) змушують 

українських виробників усіх видів продукції, а особливо продукції агросектору 

підвищувати свою конкурентоспроможність, за рахунок якості товару та 

інвестицій у технології виробництва [40]. Характерною особливість 

економічного «позиціювання» аграрного сектору є те, що окрім природних 

чинників (родючі ґрунти, клімат, кількість опадів, рівень природних добрив) 

існують також і чинники штучні, тобто техніко-технологічні (збільшення 

родючості земель, зменшення витрат за рахунок оновлення техніки, створення 

нових, більш поживних, продуктів для відгодівлі худоби та птиці та інші). 

Останні потребують значних капіталовкладень, що не завжди можливо за 

рахунок внутрішніх інвесторів, або за рахунок державного бюджету (оскільки 

весь період української незалежності сільськогосподарський сектор все ще 

залишається дотаційним). Відповідно це змушує здійснювати пошук інвесторів 

та капіталу закордоном. Згідно національної статистики, найбільшими 

інвесторами в українську економіку є сьогодні США, країни-члени ЄС та Китай, 

який у продовж останніх років набуває все більшої ваги серед 

капіталовкладників в українську економіку. Аналіз зростання економіки в цілому 

та певного сектору, зокрема, можливо лише за рахунок використання 

взаємозв’язку мезачинників (чинники виробництва глобального рівня), 

макрочинників (внутрішньодержавні диспозиції соціального, політичного та 

законодавчого характеру) та мікрочинників (ситуація на підприємстві, фірмі, 

компанії).  

Конкурентних переваг досягають у результаті систематичного моніторингу 

спрямованості впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на 

конкурентоспроможність підприємства. При цьому, внутрішні конкурентні 

переваги тісно пов’язані із суб’єктами економічних відносин і враховують окремі 
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аспекти їх діяльності (рівень та якість управління витратами економічних 

агентів, система управління підприємствами, продуктивність праці, система 

якості та стандартизації продукції), які впливають на рівень 

конкурентоспроможності суб’єкта на ринку. Щодо зовнішніх конкурентних 

переваг, то вони базуються на створенні додаткової цінності продукту, що має 

високу граничну корисність та забезпечує максимальне задоволення потреб 

споживача. І хоча основою сукупної конкурентоспроможності є саме внутрішні 

конкурентні переваги, їх наявність ще не є гарантією ефективного використання 

переваг та формування високої конкурентоспроможної позиції суб’єкта 

економічних відносин на ринку. 

У зв’язку з процесами формування зони вільної торгівлі аграрною 

продукцією України, на наш погляд, важливо зосередити увагу на політиці 

регіональної інтеграції як елементі забезпечення конкурентоспроможності та 

конкурентних переваг національного аграрного сектору на мікро-, мезо- і 

макрорівнях. 

Практика ЄС переконує, що складні взаємовпливи процесів глобалізації, з 

одного боку, та інтеграції – з іншого, зумовлюють підвищення значимості 

окремих регіонів країн, які беруть участь у цих процесах. При цьому, 

особливістю глобальної конкурентної боротьби є потреба у сприятливому 

діловому середовищі, яка мотивує локальну концентрацію в умовах 

конкурентної глобалізації. У той же час парадоксом сучасних інтеграційних 

процесів є той факт, що «глобалізація підвищує значимість локалізації». 

Наприклад, європейські регіони опиняються у стані не лише конкурентної 

боротьби за просування на зовнішні ринки, але й боротьби за власні ринки та 

власну територію, які приваблюють компанії з інших регіонів світу, що 

перебувають на етапі зростання, зокрема, із США, Китаю та країн південно-

східної Азії. У ЄС великі обсяги витрат на розвиток конкурентних можливостей 

регіонів (до 80 % бюджету Співтовариства, включаючи фінансування у межах 

Єдиної аграрної політики) супроводжуються досить високим ступенем їх 

ефективності, оскільки є внеском у саморозвиток регіонів, що перетворює їх на 

активних суб’єктів політики ЄС як додатковий інтегруючий чинник [5]. 

Згідно глобально-інтеграційних процесів та відповідного напряму руху 

України до ЄС, важливо розглянути напрями регіональної інтеграції, які у той же 
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час мають глобальний вимір. Відомо, що, по-перше, поширеність процесів 

регіональної інтеграції та прихильність до інтеграційних процесів ще не робить 

їх ефективним інструментом економічного та суспільного розвитку в цілому. По-

друге – сучасна політика інтеграції на світовому ринку залишається недостатньо 

дослідженою в науково-теоретичному плані, оскільки у загальному переважають 

досить суперечливі уявлення про баланс вигод (прибутків) і витрат (збитків) від 

цих процесів. Саме у цьому проявляється суттєва небезпека для стратегії 

національного соціально-економічного розвитку, що випливає з імовірності 

підпорядкування політики інтеграції різним політико-ідеологічним 

маніпуляціям. Крім цього, ситуація ускладняється також і тим, що регіональну 

інтеграцію взагалі складно уявити як «чисто» економічний процес – порівняно з 

процесами глобалізації вона завжди є категорією політико-економічною і 

соціально-політичною одночасно та яку недоцільно аналізувати лише із 

залученням інструментарію економічної науки [59]. 

У процесі дослідження напрямів диверсифікації зовнішньоекономічних 

зв’язків аграрного сектору України важливим аспектом є аналіз регіональної 

інтеграції як базису економічного розвитку з уточнення тих причинно-

наслідкових механізмів, логічних зв’язків, що визначають поширення цього 

процесу за різними векторами. Це, у свою чергу, надасть можливість чіткіше 

уявити, за яких умов інтеграція буде мати позитивний ефект, а за яких – 

виникнуть відчутні негативні ефекти для країни. У той же час регіональну 

інтеграцію не слід розглядати як універсальний інструмент забезпечення 

конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України, вона – 

лише засіб досягнення конкретно сформульованих цілей розвитку. 

Сучасний комплекс політико-економічних мотивацій, що зумовлюють 

зародження і подальший розвиток інтеграційних процесів, пов'язаний, перш за 

все, із економічними чинниками – лібералізацією торгівлі, капіталів і трудових 

ресурсів. І хоча це досить потужний механізм, що формує систему міжнародного 

поділу праці, у той же час він має досить неоднозначні наслідки для країн із 

різною структурою економіки, що знаходяться на різних рівнях економічного 

розвитку. Розуміння того, що регіональна інтеграція як результат 

еволюціонування суспільства та економічної системи пов'язана зі створенням 

механізму конвергенції, активізує процеси здійснення реформ за певним 
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міжнародно визнаним зразком. Все вищезазначене безпосередньо стосується 

України. За іншим сценарієм – багатофакторність процесу інтеграції надає йому 

характеру стохастичності та непрогнозованості, тобто зростає значення питання 

принципової оцінки можливих наслідків регіональних інтеграційних процесів 

[32]. 

Щодо наслідків поширення процесів регіональної інтеграції, то оцінюючи 

складні і суперечливі її ефекти, можна відзначити досить широкий спектр 

різноманітності економіко-соціальних, політичних і культурних ефектів. У 

процесі інтеграційного вибору України необхідно мати на увазі, що сукупність 

економічних ефектів щодо чинника часу можна об’єднати у дві групи:  

 статичні ефекти, які виникають у результаті перерозподілу капіталу, 

праці та інших ресурсів економік країн-учасниць інтеграційного процесу, що 

реалізуються через зміни зовнішньоекономічних потоків і позначаються в 

кінцевому рахунку на рівні добробуту кожної країни-учасниці;  

 динамічні ефекти доходу, які виникають у результаті трансформації 

загальних умов і параметрів функціонування національної економіки та 

впливають на виробничі потужності, продуктивність і зростання економік країн-

учасниць [21].  

Динамічні ефекти більш складні і різноманітні, оскільки, з одного боку, 

включають довгострокове розширення ринку для виробників країн-учасниць 

внаслідок відмови від тарифних і нетарифних обмежень, що створює передумови 

для довгострокового розширення виробництва, збільшення кількості робочих 

місць. З іншого – призводять до зростання впевненості виробників у стабільному 

збуті їхньої продукції, яка підвищує можливості перспективного стратегічного 

планування обсягів виробництва та продажу. 

Як результат – формування передумов для подальшої міжнародної 

спеціалізації виробництва і відповідного підвищення якості товарів та наданих 

послуг (більш ємний ринок створює умови для нарощування обсягу інвестицій у 

високоефективне технологічне обладнання та перспективні наукові дослідження 

з підвищеною капіталомісткістю з метою прискореного розвитку 

високотехнологічних виробництв).  

Лібералізація тарифів є основою для входження України у зону вільної 

торгівлі. Угода про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ) майже 
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повністю лібералізує торгівлю товарами між Україною та ЄС, але зі значною 

асиметрією – ЄС лібералізує повністю і відразу торгівлю більшістю продуктів, у 

той час як Україна лібералізує тарифи для багатьох продуктів, протягом певного 

часу (від трьох до семи років). Це надає виключних можливостей українським 

виробникам збільшити свій експорт на ринок ЄС перед тим як зіштовхнутися з 

повноцінною конкуренцією на внутрішньому ринку. Положення Угоди ГВЗВТ 

встановлює зону вільної торгівлі товарами з перехідним часовим бар’єром 

(періодом) не більше 10 років, при цьому, згідно Угоди, кількісні обмеження 

щодо імпорту та експорту також заборонені, якщо вони не дозволені 

відповідними правилами СОТ (тобто ст. XI ГАТТ). 

Дійсно, асиметрична лібералізація тарифів ГВЗВТ (ЄС скасовує мита 

швидше, ніж Україна) повинна надати українським експортерам час, щоб 

підготуватися до конкуренції з боку ЄС і підтримати український ринок. Цей 

асиметричний темп лібералізації почався з «автономними торговими заходами» 

ЄС (ATЗ) щодо України, які набули чинності 23 квітня 2014 р., і в 

односторонньому порядку було зменшено тарифи з боку ЄС на українські товари 

відповідно із зобов'язаннями ГВЗВТ ЄС.  

Згідно даних Європейської комісії, Україна і ЄС скасує 99,1% і 98,1% 

митних тарифів відповідно до власних обов'язків в об’ємах торгівлі, тобто 

українські експортери будуть заощаджувати 487 млн. євро на рік за рахунок 

зменшення імпортних мит ЄС, в той час як Україна скасовуватиме мит на імпорт 

промислових товарів і сировини з ЄС приблизно 391 млн євро. Існуючі тарифи 

ЄС для промислові товари, що експортуються з України, будуть одноразово 

скасовані за 94,7% тарифних ліній. Для інших груп товарної продукції, тарифи 

будуть скасовані після перехідного періоду. Наприклад, перехідний період 

передбачений для обмеженої кількості корисних копалин (три роки), хімічних 

речовин (до п'яти років), добрив (до семи років), деревини (до п'яти років), взуття 

(до п'яти років), мідних виробів (п'яти років) і алюмінієвих виробів (сім років). 

Щодо автомобілів та більшості моторних транспортних засобів для перевезення 

товарів тарифи будуть лібералізовані лише після семи років з дати підписання 

Угоди [100].  

Відповідно зі свого боку, Україна в одночас надасть пільги лише 49,2% 

промислової продукції, що експортується із ЄС і лише після перехідного періоду 
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у сім років, частка лібералізованої Україною експортної продукції ЄС 

збільшиться до 96%. Наприклад, Україна буде застосувати поступову 

лібералізацію на визначену Угодою кількість видів мінералів (до семи років), 

органічних хімічних речовин і добрив (до трьох років), гумових шин (до п'яти 

років), виробів зі шкіри (до п'яти років) і текстильних виробів, таких як головні 

убори (до трьох років). 

Угода ГВЗВТ включає в себе також певні правила для автомобільної галузі 

України, які копіюють умови вступу України до СОТ – зменшення імпортних 

тарифів з 25% до 10%. Щодо загального сектора автотранспортних засобів 

України (як для пасажирських так і для вантажних перевезень), то для нього 

перехідний період передбачений у 10 років з метою використання українською 

стороною спеціальних захисних заходів на ринку транспортної галузі та 

відповідних інфраструктурних субринках.  

Відповідно до Угоди Україна взяла на себе зобов'язання повністю 

ліквідувати тарифи на 88,5% тарифних ліній на сільськогосподарську продукцію. 

Близько половини її сільськогосподарської продукції буде лібералізовано 

негайно, а для інших продуктів, перехідний період передбачається до семи років. 

Однак, не всі імпортні мита будуть максимально зменшені: 8,7% агрохарчових 

тарифів підлягатимуть обмеженому лінійному скороченню на 20-60% протягом 

5-10 років (наприклад, молочні продукти, яйця, цукор, тваринні масла і жири), 

проте після цього перехідного періоду залишковий тариф не зміниться; крім 

того, для 2,8% тарифних агрохарчових ліній (наприклад, види м'яса і групи 

цукру), тарифні квоти будуть застосовані. 

У той же час процес лібералізації ЄС для українських 

сільськогосподарських продуктів досить сильно відрізняється: ЄС бере на себе 

зобов'язання не лише максимальне зменшення всі агропродовольчих тарифів, але 

й за деякими товарними групами передбачено повне їх скасування. ЄС 

використовує коротші перехідні періоди, ніж Україна: 82,2% від відповідних 

тарифів будуть зведені до «нуля» негайно і лише 1,2% буде зменшено до «нуля» 

у перехідний період до семи років [100]. 

Однак, ЄС залишає за собою право застосовувати більші тарифні квоти, ніж 

Україна, особливо для конкретних видів зернових, свинини, яловичини, 

пташиного м’яса та цукру за відомим принципом імпортерів – «перший 
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прийшов, обслуговуєшся першим». Це зменшує масштаби процесу лібералізації. 

І хоча у цілому, щодо агропродовольчої продукції, простий середній тариф ЄС 

буде падати з 9,8% до 0,4% до кінця десятого року, для України це становитиме 

від 8% до 0,9%. За даними Європейської комісії, реалізація Угоди ГВЗВТ 

призведе до зменшення тарифів на 330 млн євро на українські 

сільськогосподарські продукти та 53 млн євро на перероблені 

сільськогосподарські продукти [81]. 

Оскільки Україна сьогодні продовжує застосовувати експортні мита на 

низку продуктів (різні види худоби і шкірсировині матеріали, соняшникове 

насіння і окремі види металів), ЄС неодноразово оскаржував ці експортні мита. 

Принципи формування ГВЗСТ забороняють експортні мита в принципі, так як 

вони використовуються у якості непрямого субсидування України вітчизняній 

промисловості, що нівелює саму ідею вільної конкуренції. Україна аргументує 

власну позицію тим, що існуючі експортні мита застосовуються Україною для 

таких продуктів, як свійська худоба та шкірсировині матеріали, насіння деяких 

видів олійних культур і види металобрухту, будуть скасовані протягом 

перехідного періоду у 10 років (відповідно до Додатку I-C). Аргументом України 

є той факт, що конкретний захисний механізм відповідає українським умовам 

експортних мит в період 15 років після вступу Угоди в силу і який дозволяє 

Україні накласти додатковий податок на експортному миті на визначену низку 

товарів такі (шкірсировинні матеріали, насіння соняшнику і деякі види металу, 

сталь та мідь), якщо протягом періоду річного сукупний обсяг експорту з 

України в ЄС перевищить пороговий рівень (Додатк I-D). 

Також в Угоді про ГВЗВТ зазначається, що жодна зі сторін не може 

збільшити будь-які існуючі мита або прийняти будь-які нові мита на товари, які 

походять з території іншої країни. Це було порушено Україною у лютому 2015 

р., коли країна ввела додатковий податок 5% від імпорту промислових товарів і 

10% на імпорт сільськогосподарських товарів як антикризові заходи для 

покриття дефіциту державного бюджету і значного скорочення грошових 

резервів та поліпшення платіжного балансу. ЄС пішов на зустріч Україні з 

огляду на економічну кризу в Україні і не заперечував проти цього заходу, 

маючи на увазі, що на рівні СОТ цей захід відповідає правилам СОТ щодо 

платіжного балансу (ст. XII ГАТТ).  
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Правила походження викладені у Протоколі I Угоди про асоціацію 

стверджують, що «продукт походження» – це продукт повністю вироблений на 

території однієї країни або коли продукт «достатньо дороблений або процесний». 

Додатком до Протоколу визначається поняття «достатньо дороблений» (додана 

вартість не менше 50 %, сертифікат руху «EUR.1», галузева декларація рахунку-

фактури) та чотири різні критерії для «достатньо процесний» на кожний продукт 

(наприклад, для легкових автомобілів, вартість всіх неоригінальних матеріалів, 

що використовуються для виготовлення автомобіля, не можуть перевищувати 40 

% загальної вартості продукту); 

Аграрний сектор України сьогодні потребує структурних змін у контексті 

інтеграційних процесів та формування зони вільної торгівлі з ЄС. Інтенсифікація 

цих взаємовідносин є об’єктивною необхідністю та викликана введенням 

повного російського ембарго на українську сільськогосподарську продукцію та 

підписанням економічної частини Угоди про асоціацію. Проблемними аспектами 

для українських аграріїв є підвищення вимог до якості виробленого продукту з 

боку споживачів ЄС, вкрай ускладнений процес отримання заробленої валюти 

відповідно до певних законодавчих норм Національного банку України, але 

позитивом є те, що вони можуть отримувати стабільний та високий прибуток від 

співпраці з іноземними контрагентами.  

Структура експорту сільськогосподарської продукції та диверсифікація 

виробництва у агросекторі мають опосередкований кореляційний зв'язок, 

оскільки вони у значній мірі залежні від об’ємів «минулих» капіталовкладень та 

їх ефективного використання і від залучення нових інвестицій (як приватних, так 

і державних) та, особливо, міжнародних.  

Починаючи з 2014 р. у агросекторі України спостерігаються позитивні 

тенденції. Так, в цілому за 2014 р. позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 

10,6 млрд дол, а профіцит зовнішньоторговельного балансу України, за даними 

Держкомстату, склав 3,884 млрд дол., тобто у порівнянні з 2013 р. експорт 

українських товарів збільшився більш ніж на 85%. Сприяла такому значному 

зростанню торгового сальдо не у останню чергу девальвація національної 

валюти, проте це не може зменшити зростання об’єму доданої вартості 

агросектором України. У ЄБРР відзначають, що, незважаючи на втрату контролю 

над низкою територій, Україна за підсумками 2014-2015 маркетингового року 
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зберегла світове лідерство у експорті соняшникової олії, а також посіла третє 

місце у поставках зернових вантажів [48]. За останні п'ять років ЄБРР встиг 

інвестувати в український агросектор понад 1 млрд дол. і залучив додатково ще 

110 млн дол. коштів міжнародних комерційних фінансових інститутів і 

приватних інвесторів. У 2015 р. інвестиції банку у аграрний сектор України 

перевищили 330 млн доларів, а за даними Державного комітету статистики 

України, загальний обсяг освоєних інвестицій у сільському, лісовому і рибному 

господарствах вже у I півріччі 2015 р. становив 9,4 млрд грн. (це на 9,6% 

перевищує показник 2010 р [48]). Тобто, на тлі загальних негативних тенденцій в 

економіці України, спостерігається позитивна тенденція зростання інвестицій у 

агросектор протягом періоду 2014-2017 рр.  

Сьогодні відсутність чіткої стратегії розвитку агросектору з боку державних 

органів влади України, програм її реалізації спонукають приватних інвесторів 

використовувати існуюче законодавство для здійснення інвестиційних проектів у 

аграрній сфері. Крім того, вони усвідомлюють кліматичні особливості різних 

областей України та надають перевагу компаніям з компактно розміщеними 

ресурсами і земельним банком-гарантом. Фактично, непослідовна державна 

політика у податковій сфері, бюрократичні складнощі функціонування ринку 

орендованої землі та невизначеність земельної реформи у поєднанні з фактичною 

відсутністю можливості залучати дешеве фінансування – ключові внутрішні 

перешкоди на шляху до залучення інвестицій. У цих умовах програми 

гарантування платежів за експортними поставками, що є частиною державної 

підтримки експорту, та пряма підтримка державою компаній-експортерів 

мотивують іноземних експортерів і українських імпортерів використовувати 

відповідні експортно-імпортні кредитні агенції, які зацікавлені у розвитку 

трансакцій на основі гарантій та отримання максимально вигідних умов для 

відстрочення платежів. Останні є особливістю функціонування агросектору, 

пов’язаною із сезонністю і використанням ф’ючерсних угод.  

Крім того, згідно чинного законодавства, імпортер у якості додаткового 

бонусу має опосередковану гарантію якості обладнання, що постачається (у т. ч. 

по лізингу), та відсутність необхідності передавати в заставу у зв'язку з 

фінансуванням будь-яке інше майно, окрім того, що постачається. Тобто, в 

умовах низького рівня можливостей доступу до коштів національних фінансових 
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інститутів, імпорт сільськогосподарського обладнання з відстрочкою платежу 

під гарантії західних експортних кредитних агенцій є тим альтернативним 

способом фінансування, який заміняє класичний кредит. Сьогодні спеціальні 

програми фінансування шляхом взаємодії імпортеру техніки та лізингової 

компанії перетворюють купівлю сільськогосподарської техніки у найбільш 

зручну і ефективну комерційну операцію. Необхідно також відзначити, що 

фінансовий лізинг є зручним інструментом, що має переваги з точки зору 

податкового та бухгалтерського обліків – техніка не є заставою лізингової 

компанії. На регіони, що входять до топ-10, припадає 78,2% залучених у сільське 

господарство України інвестицій. Найбільш привабливими для іноземних 

інвесторів залишається сільське господарство Київщини та Івано-Франківщини. 

У ці регіони за останні роки надходить приблизно половина інвестицій галузі 

(2015-2017 рр. – у середньому 48%), у тому числі м. Київ залучає до 20%, 

Київська область – 16%, а Івано-Франківська область – 12%. За лідерами йде 

група з семи регіонів, у яких обсяги залучених річних прямих іноземних 

інвестицій знаходяться у межах 3–7% від загальної суми: аграрії 

Дніпропетровщини і Харківщини залучають у середньому 6%, Львівщини – 5% 

іноземних інвестицій, Черкащини Вінниччини, Хмельниччини та Донеччини – о 

у межах 3-4%. На решту 17 регіонів України припадає лише близько 22% 

іноземних інвестицій [46]. 

Щодо географічної складової прямих іноземних інвестицій, то основною 

країною-інвестором є Кіпр, звідки надходить щорічно 300-400 млн дол. США, 

що у середньому складає 45% від усіх іноземних інвестицій у аграрний сектор 

економіки України. На другому місці – Німеччина, яка, наприклад, у 2016 р. 

інвестувала у аграрний сектор України 71,5 млн дол. США (8,5%); на третьому – 

Данія, частка якої становить приблизно 8% – 66,2 млн дол. США. Значні 

інвестиції у вітчизняне сільське господарство вкладають також Велика Британія 

(5%), Польща (4,1%), Віргінські (Британські) острови (3,9%), Франція (2,8%) та 

Нідерланди (2,7%). Щодо галузевої структури інвестицій, то більше половини 

інвестицій – 56% – спрямовується у рослинницькі галузі, переважно на 

вирощування однорічних і дворічних культур. 

Загалом інвестор оцінює всі аспекти українського агробізнесу, приділяючи 

увагу особливостям, що стримують або сповільнюють потік інвестицій. До 
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загальних ризиків ведення бізнесу додаються як природні та погодні ризики, так 

і неможливість повного (ефективного) контролю виробництва через великі площі 

та нерозвиненість транспортної інфраструктури України (доріг, електромереж і 

т. п.), тривалий виробничий цикл, який унеможливлює швидку окупність 

інвестицій, труднощі при отриманні кредиту, важкі умови праці, регіональні 

особливості.  

За оцінками ООН до 2020 р. виробництво продуктів харчування у світі 

мусить зрости на 70-100%, і це лише для того, щоб втримати нинішній баланс 

між кількістю населення і кількістю продуктів харчування, адже щороку 

населення Землі збільшується на 2,5% (необхідно мати на увазі також те, що 

близько мільярда людей нині не отримує належної кількості продуктів).  

Для інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки необхідна 

виважена державна підтримка, тобто власне держава має виконувати функції 

гаранта стабільності інвестиційного клімату за рахунок здійснення 

регламентованої та передбачуваної податкової, амортизаційної, митної, цінової 

та кредитної політики. Саме послідовна і системна інвестиційна політика, що має 

на меті формування прибуткових підприємств в аграрному секторі, дозволяє 

створити передумови для виробництва конкурентної продукції, структурної 

перебудови агросектору та розвитку сільського господарства. Міжнародний 

досвід свідчить, що суттєвими потенційними джерелами отримання 

інвестиційних ресурсів для агропромислових підприємств є емісія 

облігацій/акцій та лізинг. В Україні підприємства агросектору недостатньо 

використовують ці джерела через недосконалість законодавства та з інших 

причин. Коли йдеться про лідерів окремих секторів ринку сільськогосподарської 

продукції, про найбільші та найуспішніші підприємства, то найчастіше 

залучення приватних інвестиції з високодохідних галузей, кредити банків та 

інших фінансових установ пов’язане із програмами частково повернення 

державою відсотків за кредитами у сільське господарство. Рідше у вітчизняний 

агросектор інвестують міжнародні фонди або іноземні фермери, проте такі 

випадки не поодинокі – нині в Україні працює трохи більш ніж 200 іноземних 

фермерів [49]. 

У 2008 р. Республіка Польща за підтримки Королівства Швеції на засіданні 

Ради ЄС запропонувала створити так зване «Східне Партнерство» – нову 
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політику сусідства ЄС з 6 країнами Східної Європи – Україна, Молдова, 

Білорусь, Грузія, Вірменія та Азербайджан. У цьому ж році Україна вступила до 

СОТ, перетворившись у глобального рівноправного гравця на світовому 

економічному та торговельному рівнях та отримала шанс підписати Угоду про 

ГВЗВТ з ЄС. Україною був підписаний політичний блок Угоди (частин 

документа, яка стосується політичної взаємодії, питань безпеки та боротьби з 

тероризмом), а згодом і економічна частина Угоди. У 2014 р. Верховна Рада 

схвалила законопроект про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським союзом.  

Згідно даних Європейської комісії, DCFTA запропонувала Україні основу 

для модернізації своїх торгових відносин і економічного розвитку шляхом 

відкриття ринків за допомогою поступового скасування митних тарифів і квот, а 

також системну гармонізацію законів, норм і правил у різних пов'язаних з 

торгівлею секторах, створення умов для вирівнювання ключових секторів 

економіки України та їх пристосування до стандартів ЄС. На відміну від 

класичних угод про вільну торгівлю передбачалося надання допомоги Україні у 

реструкторизації установ у сфері послуг і некомерційних секторів послуг за 

умови дотримання обмежених застережень, а також у розширенні внутрішнього 

ринку секторів ключових послуг. Крім цього, Україні було надано доступ на 

внутрішній ринок ЄС для відповідних секторів, що повинно було призвести до 

«безпрецедентного рівня інтеграції». У тексті Угоди зазначається, що: «Сторони 

співпрацюють з метою сприяння розвитку сільського господарства та сільських 

територій, зокрема шляхом поступового зближення політик та законодавства» 

Далі надавався конкретний перелік головних цілей, серед яких підвищення 

конкурентоспроможності, обмін позитивним досвідом, а також сприяння 

сучасному і сталому виробництву сільськогосподарської продукції.  

У ст. 405 наголошується, що «сторони підтримують поступове зближення та 

гармонізацію з відповідним правом та регуляторними стандартами ЄС», 

визначених у Додатку XXXVIII, який включає 58 законів ЄС, що вважаються 

провідними у політиці ЄС у галузі сільського господарства. Це механізми 

організації ринку, засоби підтримки продажу окремих товарів і підтримка 

агровиробників шляхом заохочення і стимулювання (прямі виплати). Угодою не 

передбачені конкретні часові межі для досягнення цих стандартів, однак 
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зазначено, що перелічені правила «є частиною юридичних стандартів, які 

розглядаються Українською стороною при поступовому наближенні 

національного законодавства до європейського» (вступне положення Додатку 

XXXVIII). 

Серед стандартів ЄС у сфері сільського господарства, умов яких повинна 

дотримуватися Україна, особливої уваги заслуговують наступні. 

 Політика якості. 7 положень, які включають правила захисту 

географічних зазначень і традиційних галузей спеціалізації. 

 Органічне фермерство. 3 положення, які встановлюють правила 

органічного виробництва та маркування органічної продукції. 

 Генетично модифіковані зернові. 1 положення, у якому містяться 

принципи співіснування генетично модифікованих зернових з традиційним та 

органічним фермерством.  

 Біорозмаїття. 1 положення, яке визначає умови участі у програмі ЄС 

щодо збереження генетичних ресурсів у сільському господарстві. 

 Стандарти торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, 

отриманими з рослин, фруктами та овочами. 33 положення, які визначають 

технічні стандарти продажу певної сільськогосподарської продукції, а також 

базові положення щодо організації ринків та програм прямої підтримки. 

 Стандарти торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва. 14 

положень та директив, в основному зосереджених на технічних стандартах 

продажу певної продукції і спільній організації ринку.  

У Порядку денному Асоціації обґрунтовується наступний підхід: «Сторони 

співпрацюють для підтримки України… для здійснення підготовки до 

імплементації актів acquis ЄС, передбачених у відповідних додатках до Угоди 

про асоціацію, та підтримки України, у тому числі через посилену роботу 

започаткованого діалогу у сфері сільського господарства». 

Дійсно, текст цього підписаного Україною документу зобов’язує її 

дотримуватись зазначених умов, але загальний сенс його залишився незмінним – 

Україна зберігає значну самостійність у тому, яким чином і наскільки швидко 

імплементувати елементи сільськогосподарської політики ЄС у власний 

агросектор. 

Сьогодні діалог України та ЄС щодо модернізації і реструктуризації 
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української аграрної політики відбувається у межах Підкомітету Ради Асоціації і 

супроводжується проектами технічної допомоги окремих країн-членів ЄС і 

економічного угруповання загалом. Один із таких проектів спрямований на 

вдосконалення ринку землі до рівня найвищих стандартів ЄС у відношенні 

земельного права, земельного кадастру та пов’язаних адміністративних структур 

(1.8 млн євро) діє в Україні з 2016 р., інший – на посилення спроможності 

Міністерства аграрної політики реалізувати його стратегію на 2015-20 рр. (3 млн 

євро). 

Крім того, ЄС надає пряме фінансування та залучає провідні інвестиційні 

агенції в Україну: наприклад, у 2015 р. Європейський інвестиційний банк надав 

довгострокову позику (2016-2018 рр.) у розмірі 400 млн євро на фінансування 

проектів з модернізації української сільськогосподарської інфраструктури та 

розвитку аквакультури. Привілеї надаються інвестуванню у інфраструктуру 

державного сектора, пов’язаною із створенням мережі лабораторій по перевірці 

якості сільськогосподарської продукції, дослідницьких та професійно-технічних 

закладів з моніторингу вилову та розведення рибних запасів, що сприятиме 

стабільному надходженню якісних товарів від виробника до споживача по 

виробничо-збутовому ланцюгу.  

З одного боку, сучасний стан природних ресурсів України надає можливість 

активно і ефективно вести сільське господарство – 69% усієї території країни 

задіяні під сільськогосподарські угіддя, більшість з яких розміщені на особливо 

родючих ґрунтах (чорноземі). Суттєвою перевагою є постійний доступ до 

глибоководних морських портів, розташованих на березі Чорного моря, що є 

важливою логістичною умовою для експорту зерна. Ще однією вагомою 

перевагою є те, що добре розвинений сектор виробництва рослинної продукції 

забезпечує дешевий корм та сировинні матеріали для тваринного господарства і 

продовольчої сфери. Фактично, сьогодні Україна є найбільшим світовим 

експортером соняшникової олії та одним з основних постачальників пшениці і 

птиці.  

З іншого – існує низка чинників, що негативно впливають на продуктивність 

сільськогосподарської сфери, серед яких необхідно виділити наступні: постійний 

брак фінансування на рівні підприємств, слабкий розвиток інфраструктури, а 

також відсутність чіткого регулювання з боку держави. Наприклад, середня 
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врожайність пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника (попри кращі природні 

умови) є нижчою, ніж у сусідній Польщі, що є результатом поточної державної 

аграрної політики, яка перешкоджає використанню значного 

сільськогосподарського потенціалу України. 

Ретроспективний погляд на розвиток аграрних відносин в Україні свідчить, 

що найважливіша аграрна реформа за всю історію незалежності України була 

проведена у 90-х рр. минулого століття, коли земля, яка раніше належала 

колгоспам, перейшла безпосередньо до сільських робітників. Розподіл землі, яка 

за часів СРСР була у колективній власності, тривав до 2001 р., проте у 2002 р. 

уряд встановив мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, 

який діє і до сьогодні. Так, станом на 2017 р. в Україні налічується 13 млн 

землевласників, чиї угіддя займають в середньому 2,5 га. Однак, більшість цих 

землевласників є пенсійного віку і мають обмежений доступ до банківських 

кредитів через високі відсоткові ставки, недосконалу систему 

сільськогосподарського кредитування і нестачу засобів для внесення застави, що 

спонукає більшість власників не обробляти власну ділянку самостійно, а 

надавати її у оренду приватним підприємцям і спеціалізованим 

сільськогосподарським компаніям різних форм власності.  

Фінансова підтримка виробників агросектору завжди була важливою 

складовою аграрної політики країни. Особливістю України є те, що внаслідок 

постійного скорочення бюджетних коштів, вона вибудувала систему підтримки 

агросектору шляхом не прямих платежів (фінансове стимулювання), а 

податкових привілеїв та звільнення від окремих статей оподаткування (непряме 

фіскальне регулювання). Так, у 1999 р. Парламент встановив фіксований 

сільськогосподарський податок, який дозволив виробникам скоротити податкові 

виплати; у 2009 р. Парламент ухвалив спеціальний режим ПДВ для аграріїв, який 

дозволяє зберігати суму податку, зібраного з їхніх продажів, замість платежу 

державі. Лише за підрахунками ОЕСР, фіксований сільськогосподарський 

податок та спеціальний режим ПДВ для аграріїв забезпечили 93% фінансової 

підтримки сільського господарства у 2014-2017 рр. [182]. 

Оцінки з приводу ефективності вищезазначеної системи різняться: з одного 

боку, цієї підтримки достатньо, якщо брати до уваги низьку вартість оренди 

землі сільськогосподарського призначення в Україні; з іншого – з 2011 р. 



 

83 

вказаної підтримки значно бракує, враховуючи відсутність повернення ПДВ для 

експортерів зерна. Загалом, аграрній політиці України в період 1991-2017 рр. не 

вистачало стабільності та прозорості, а державі лише частково вдалося 

реформувати систему регулювання сільського господарства, яке було створено 

ще за часів СРСР. 

Проведений аналіз свідчить, що протягом 2014-2017 рр. було здійснено 

декілька важливих реформ, пов’язаних із здійсненням урядом Коаліційної угоди 

та керуючись документом під назвою «Стратегія сталого розвитку: Україна – 

2020», який був розроблений відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння з 

МВФ. Крім цього, ще у 2015 р. за підтримки експертів з України та ЄС 

Міністерство аграрної політики та продовольства розробило стратегію та план 

дій на 2015-2020 рр. для того, щоб визначити напрямки проведення реформ у 

сфері сільського господарства на наступні 5 років. 

За період здійснення аграрних реформ 2014-2017 рр. значну роль відіграли 

заходи з децентралізації, згідно з якими були скасовані низка положень у 

законодавчій податковій базі (56 аграрних дозволів і процедур) і майже не було 

додано нових, що дозволило українській економіці заощадити близько 12 млрд 

гривень. Так, зокрема, Парламент скасував обов’язкову сертифікацію якості 

зерна та послуг зерносховищ, ліцензування імпорту препаратів для захисту 

рослин, скоротився строк надання фітосанітарних сертифікатів та спрощено 

процедуру реєстрації азотних добрив. Також було скасована низка дозволів, 

щодо транспортування рослинних продуктів, імпорту агрохімікатів, сертифікації 

худоби, безпеки харчових продуктів, рибальства тощо. 

Результатом узгодження агропродовольчого законодавства України із 

законодавством ЄС стало прийняття Парламентом законів про безпеку харчових 

продуктів, контроль якості кормів, ідентифікацію та реєстрацію тварин і 

побічних продуктів тваринного походження. В результаті, з 2015 р. українські 

експортери молочних продуктів і яєць отримали доступ до ринку ЄС. 

Гармонізація законодавства сприяла успішному проведенню переговорів щодо 

експорту молочної продукції з України в Китай, а у 2016 р. компанії, що вже 

експортували м'ясо птиці до ЄС, отримали дозвіл на експорт своєї продукції до 

Об'єднаних Арабських Еміратів.  

Згідно прогнозу, у 2018-2019 рр. запланована подальша гармонізація 
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українського законодавства з нормами ЄС:  

 відкриє ринок ЄС для експорту української свинини, яловичини, а також 

насіння зернових; 

 розширить доступ дрібних і середніх виробників до отримання 

фінансової підтримки (відшкодування будівельних витрат, пов'язаних з 

тваринництвом);  

 сприятиме створенню єдиного органу, відповідального за захист прав 

споживачів, санітарно-епідеміологічну, ветеринарну і фітосанітарну служби;  

 здійснить підготовку 86 державних сільськогосподарських підприємств 

до приватизації.  

Результатом цього реформування стане покращення інвестиційного клімату 

у сфері агробізнесу для іноземних інвесторів та доступу підприємств до 

фінансових ресурсів, зменшення адміністративно-бюрократичних проблем для 

сільгоспвиробників, а зросте ефективність управління земельними ресурсами. 

Однак, деякі напрями аграрної політики у 2015-2017 рр. були досить 

суперечливими (наприклад, рішення про продовження мораторію на продаж 

землі до 2017 р.). Фермери до цього часу не можуть використовувати землю як 

заставу для одержання банківських кредитів і, отже, обмежені у доступі до 

фінансування. Вже другий рік Міністерство аграрної політики не може узгодити 

щодо умов, процедур та строків реалізації пілотного проекту земельного ринку.  

Протиріччя і непослідовність державної агрополитики спостерігається 

також на прикладі реформи податкової системи у сільському господарстві. Так, 

зокрема, Парламент, з одного боку, прийняв закон про скасування спеціального 

режиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників з 2017 р., з 

іншого – парламент схвалив законопроект про відновлення відшкодування ПДВ 

експортерам зерна. І хоча зміни у податковій системі, які були ініційовані МВФ 

у вигляді вимоги щодо одержання Україною наступного траншу і сприятимуть 

створенню більш прозорої податкової системи, для агросектора спеціальний 

режим ПДВ був найбільш важливою частиною державної підтримки сільського 

господарства, тобто його відміна супроводжується підвищенням ефективності 

політики прямої державної підтримки агросектора. 

Відповідно до Плану дій з виконання «Стратегії 2020», у 2018 р. основними 

напрямками аграрної політики України будуть: реформування різних державних 
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структур; продовження дерегуляції і гармонізації із законодавством ЄС; 

підготовка до запуску ринку землі; приватизація державних підприємств; 

скасування регулювання цін на продукти харчування та відшкодування замість 

системи прямої підтримки. 

Таблиця 2.1.  

Товарообіг між Україною та ЄС у 2008-2015 рр. (млн дол.) 
Період 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальний 

товарообіг 
152,489 

85, 

138 
112,170 151,002 153,467 140,276 108,330 75,637 

Товарообіг з ЄС 46,997 24,892 32,153 43,722 43,237 43,805 38,072 28,361 

Зростання, % 30.1 -47.0 29.2 36.0 -1.1 1.3 -13.1 -25.5 

Доля, % 30.8 29.2 28.7 29.0 28.2 31.2 35.1 37.5 

Загальний експорт 56,954 39,702 51,430 68,394 68, 809 63,312 53,901 38,134 

Експорт до ЄС 18,129 9,499 13,051 17,970 17,081 16,758 17,002 13,017 

Зростання, % 30.3 -47.6 37.4 37.4 -4.9 -1.9 1.5 -23.4 

Доля, % 27.1 23.9 25.4 26.3 24.8 26.5 31.5 34.1 

Загальний імпорт 85,535 45,435 60,740 82,608 84,658 76,364 54,428 37,502 

Імпорт з ЄС 28,868 15,392 19,101 25,752 26,156 27,046 21,069 15,343 

Зростання, % 29 -46.7 24.1 34.8 1.6 3.4 -22.1 -27.2 

Доля, % 33 33.9 31.4 31.2 30.9 35.1 38.7 40.9 

Баланс з ЄС -10,738 -5,893 -6,049 -7,782 -9,075 -10,287 -4,066 -2,326 

Джерело: [75, 76] 

Таблиця 2.2.  

Структура торгівлі України за країною або регіоном, 2013 і 2015 рр. 
 2013 рік 2015 рік 

 Експорт, 

млн дол. 

Експорт, 

% 

Імпорт, 

млн дол. 

Імпорт, 

% 

Експорт, 

млн дол. 

Експорт, 

% 

Імпорт, 

млн дол. 

Імпорт, 

% 

ЄС 16,758 26.5 27,046 35.1 13,017 34.1 15,343 40.9 

Росія 15,065 23.8 23,234 30.2 4,829 12.7 7,485 20.0 

Інші країни 

СНД 
6,998 11.1 4697 6.1 2,978 7.8 2,988 8.0 

Інші країни 

Європи 
467 0.7 1582 2.1 294 0.8 1,342 3.6 

США 888 1.4 2,759 3.6 481 1.3 1,480 3.9 

Китай 2,726 4.3 7,900 10.3 2,399 6.3 3,770 10.1 

Решта світу 20,407 32.2 9,743 12.7 14,133 37.1 5,092 13.6 

Усього 63,312 100.0 76,964 100.0 38,134 100.0 37,502 100.0 

Джерело: [48] 

Таблиця 2.3. 

Товарна структура торгівлі України з ЄС, 2015 

 
Експорт, 

млн дол. 

Експорт, 

% 

Імпорт, 

млн дол. 
Імпорт, % 

Усього 13,017 100.0 15,343 100.0 

Продукти тваринного походження 164 1.3 272 1.8 

Продукти рослинного походження 2,444 18.8 405 2.6 

Жири та олії 678 5.2 47 0.3 

Готові харчові продукти 762 5.9 777 5.1 

Мінеральні продукти 1,477 11.3 3,942 22.8 

Продукція хімічної галузі 416 3.2 2,641 17.2 

Пластмаси, гума 94 0.7 1,283 8.4 

Шкури, вироби із шкіри 106 0.8 91 0.6 

Деревина 713 5.5 102 0.7 
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Продовження Таблиці 2.3. 

Маса з деревини, папір 61 0.5 571 3.7 

Текстильні матеріали і вироби 508 3.9 529 3.4 

Взуття, головні убори 118 0.9 40 0.3 

Вироби з каменю 106 0.8 191 1.2 

Дорогоцінне каміння і метали 14 0.1 40 0.3 

Недорогоцінні метали 3,066 23.6 777 5.1 

Машини, обладнання 1,797 13.8 2,664 17.4 

Засоби наземного транспорту, літальні апарати 158 1.2 871 5.7 

Прилади та апарати 57 0.4 206 1.3 

Різні промислові товари 259 2.0 214 1.4 

Інші товари 10 0.1 124 0.8 

Джерело: [75, 76] 

Необхідність реформування сучасної аграрної політики України, інтеграції 

українського аграрного сектору у єдиний європейський ринок тісно пов’язано із 

ґрунтовним аналізом сучасної Єдиної сільськогосподарської політики Європи 

(ЄСП) або Спільної аграрної політики (САП) країн-членів ЄС.  

Єдина сільськогосподарська політика (ЄСП) – це система субсидій і 

програм для аграрного сектора ЄС, на реалізацію якої витрачається щорічно до 

40 % бюджету ЄС. На першому етапі запровадження впровадження ЄСП 

використовувалася система прямих виплат субсидій за зібраний врожай або 

площу оброблюваної землі: фермеру гарантувалися мінімальні ціни на 

продукцію та вводилися імпортні мита і квоти на певні продукти, що ввозяться з 

країн, що не є членами ЄС. Другий і третій етапи ЄСП були пов’язані із 

поступовими змінами у перерозподілі субсидій: субсидії на виробництво 

окремих видів культур зменшувалися, у той час як субсидії на загальне 

управління земельними ресурсами збільшувалися. Однак, основною метою ЄСП 

залишалося створення привабливих умов для сільськогосподарських виробників 

і життя для фермерів, стабілізація ринку, впровадження досягнень науково-

технічного прогресу у виробництво, раціональне використання ресурсів, 

безперебійне забезпечення споживача якісними продуктами за розумними 

цінами і збереження культурних та інших традицій сільських жителів. 

З моменту підписання «Римського договору» (1957 р.), який встановив 

загальний ринок для країн, які його уклали (ФРН, Італії, Франції, Бельгії, 

Нідерландів та Люксембургу) бере свій початок Спільна аграрна політика ЄС, 

основним мотивом реалізації якої стала «ліквідація всіх перешкод на шляху 

вільного пересування людей, товарів, послуг і капіталу». До підписання договору 

уряди цих держав проводили активне втручання у сільське господарство: 
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жорстко регулювали виробництво агропродукції за видами, підтримували ціни 

на товари, визначали методи ведення фермерства, причому механізми втручання 

у ведення сільського господарства у кожній державі були різними. 

Вищезазначене втручання було перешкодою для вільної торгівлі між країнами і 

тому у 1962 р., відповідно до процесу гармонізації всіх процедур і методів на 

рівні ЄС, були визначені три головні принципи, що становлять основу реалізації 

ЄСП, – єдність ринку, захист ринку та національних виробників ЄС від імпорту і 

узгоджена фінансова політика. Також був створений орган фінансової підтримки 

ЄСП – кошти спеціального фонду (European Agricultural Guidance and Guarantee 

Fund – EAGGF), який функціонує у ЄС по цей час. 

Традиційно підтримка згідно Спільної сільськогосподарської політики 

надається фермерам, які зайняті у наступних сферах: 

 вирощування картоплі, а також злакових культур, включаючи рис; 

 виробництво молока та молочних продуктів, вина, меду; 

 виробництво яловичини, свинини, баранини, ягнятини, м'яса кіз і птиці, 

яєць; 

 виробництво цукру, тютюну, хмелю; 

 вирощування фруктів і овочів, бобів, олійних культур, квітів; 

 виробництво бавовни, льону; 

 вирощування тутового шовкопряду; 

 виробництво сухого корму і інгредієнтів для кормів 

сільськогосподарських тварин; 

 виробництво оливкової олії. 

Фактично, ЄСП це інтегрована система заходів, які забезпечують підтримку 

цін на агропродукцію і субсидування виробництва, що досягається за рахунок 

використання наступних механізмів: 

1. Введення мит на певні товари, імпортовані країнами ЄС (цей механізм 

дозволяє підвищувати ціни на ці товари до бажаного для країн ЄС рівня). 

2. Введення квот на імпорт з метою обмеження обсягу ввезення деяких 

видів харчових продуктів у ЄС. 

3. Встановлення так званої «ціни інтервенції», або «ціни втручання» (якщо 

ринкова ціна товару всередині країни падає нижче «ціни інтервенції», ЄС 
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скуповує товар, щоб збільшити ціну до «ціни інтервенції», яка, у свою чергу, 

нижче «цільової» або бажаної. Внутрішня ринкова ціна може варіюватися у 

діапазоні між «ціною інтервенції» і «цільової» ціною. 

Одним із провідних механізмів реалізації ЄСП є пряма виплата субсидій 

фермерам. На початковому етапі прямі виплати проводилися для стимулювання 

виробництва певної продукції і підтримки відповідного рівня пропозиції на 

внутрішньому ринку (розміри субсидій, що надавалися європейським фермерам, 

безпосередньо залежали від обсягів виробництва – «зростання продукції – 

зростання субсидії»). Однак, це зменшувало роль ринкових механізмів у 

функціонуванні сільського господарства ЄС, тому у 2005 р. відбулась реформа 

механізму – субсидії почали надаватися не у залежності від типу продукції, а з 

розрахунку площі землі і з урахуванням використання екологічно чистих 

способів виробництва (фермери самі обирають, які культури або тварин 

вирощувати, виходячи з попиту, що дозволяє запобігти перевиробництву). 

Крім того, для запобігання надмірного виробництва молока, зерна і вина 

були введені квоти, а за умови нереалізованих залишків врожаю та іншої 

продукції відбувалася їх скупка спеціально уповноваженими організаціями ЄС. 

Згідно даних Єврокомісії, за умов, якщо відмовитися від регулювання 

сільськогосподарської галузі і залишити її на «відкуп» ринку, то він навряд чи 

буде піклуватися про збереження сільських ландшафтів та захист природи, 

ґрунтів і тварин так само ефективно, як це здійснюється у межах ЄСП. 

Європейським фермерам доведеться «виживати» на світовому ринку, тобто 

конкурувати з дешевою іноземною продукцією, а це на практиці призведе до 

ситуації, коли багато фермерів повністю згорнуть виробництво, для інших же 

сільгоспвиробництво стане додатковим заробітком, для молоді ж фермерство 

взагалі може втратити привабливість, і багатосімейні ферми зникнуть.  

Опоненти ЄСП, критикуючи форми і методи її здійснення, базуються на 

двох основних постулатах. По-перше, вони стверджують про «нерозумність» 

витрат понад 40% європейського бюджету на галузь, яка дає роботу лише 5% 

працездатного населення ЄС (до 1992 р. витрати на розвиток аграрного сектора в 

ЄС взагалі становили майже 49% бюджету ЄС). Однак, якщо 15 років тому ЄС 

витрачав на субсидування агроекспорту 10 млрд дол., то в останні чотири роки 

витратити на ці цілі складали у середньому лише 350-400 млн дол. Сьогодні 
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звичним приводом для критики ЄСП залишаються субсидії, одержувані 

фермерами: ніби то вони сприяють перевиробництву видів продукції, що не 

користуються високим попитом, підриву конкуренції, їх експорту за цінами 

нижче собівартості, а різниця покривається за рахунок субсидій. Багато 

противників ЄСП вважають, що ЄС надає допомогу малорозвиненим 

господарствам, з низьким рівнем виробництва, які отримують допомогу тільки за 

рахунок великої кількості необробленої землі. Традиційно основним 

одержувачем субсидій з ЄС є Франція. Дійсно, ця критика була актуальна для 

предреформеного періоду до 1992 р., проте сьогодні ЄСП спрямована на 

зменшення залежності виробництва від субсидій. Європейські фермери на 

сучасному етапі можуть отримувати пільги і субсидії лише у обмін на виконання 

норм і правил з охорони навколишнього середовища, здоров'я тварин і за умови 

забезпечення високих стандартів якості вироблених ними продуктів харчування. 

Очікується, що до кінця 2018 р. у ЄС будуть прийняті і набудуть чинності нові 

нормативи, що стосуються сільськогосподарської політики у сфері протидії 

змінам клімату.  

По-друге, противники ЄСП стверджують, що субсидії обмежують експорт 

сільгосппродукції з країн третього світу до Європи, при цьому експорт 

європейських продуктів харчування у країни, що розвиваються послаблює 

внутрішнє виробництво останніх. У свою чергу, зростання цін на продукти 

харчування (циклічне або нециклічне) спонукає їх до обґрунтування протидії 

євросубсидіям, які «сприяють зростанню цін і посилюють кризу у країнах, що 

розвиваються» в умовах експорту продовольства з найбідніших країн до багатих. 

Так, наприклад, вони вважають, що Африка, Азія і Латинська Америка повинні 

розробити та здійснювати власну «сільськогосподарську політику» шляхом 

введення протекціоністської системи паритетних цін.  

Хоча необхідність допомоги дрібним сімейним фермам повсякчас 

підкреслюється агропрограмами та проектами ЄС, в дійсності від ЄСП більше 

виграють великі виробники – субсидії дозволяють дрібним фермерам тільки 

виживати, а великим отримувати більший прибуток. Дійсно, у країнах-членах ЄС 

«першої хвилі» історично склалося так, що великі фермери отримували більше 

субсидій, оскільки володіли великою кількістю землі і лише після проведення 

реформ 2003 р. становище стало змінюватися на користь дрібних фермерів.  
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У сучасних умовах кількість економістів, які вважають існування ЄСП 

економічно необґрунтовано в умовах зростаючого ЄС зростає: особливо цьому 

сприяло включення до ЄС у 2004 р. десяти додаткових країн («друга хвиля»), що 

змусило ЄС переглянути бюджет витрат на реалізацію ЄСП. Наприклад, Польща 

є найбільшим новим членом ЄС, на її території на момент входження у ЄС 

нараховувалося понад 2 млн. дрібних ферм і спеціальним рішенням ЄС на час 

перехідного періоду в країні діяла «обмежена схема» отримання субсидій для 

нових країн-членів. І хоча на реалізацію ЄСП витрати є досить високими у 

загальноєвропейському бюджеті надалі планується використання програм 

«балансування» і «вирівнювання бюджету» і подальше реформування системи 

виплати субсидій (для окремих країн ЄС рекомендується на власний розсуд 

приймати рішення, яку схему виплат впроваджувати). Щодо Швеції, то з 2007 р. 

вона взагалі скасувала субсидії для аграрного сектору (крім тих, які пов’язані із 

охороною навколишнього середовища).  

Згідно концепції розвитку ЄС, успіх подальшої реалізації і впровадження 

ЄСП буде залежати від гармонізації існуючих нормативних актів (особливо у 

сферах методів контролю захворювань тварин, використання гормонів або 

деяких лікарських препаратів при вирощуванні великої рогатої худоби) та 

результатів здійснення так званих «перевірок здоров'я» (Health Check) стану 

Спільної сільськогосподарської політики. Такі перевірки здійснюються з метою 

адаптації ЄСП до ситуації, що змінюється на світових агроринках. Зміна 

пріоритетів реалізації ЄСП у аграрному секторі ЄС пов’язана із: 

 поступовим зменшенням як обсягів підтримки великих ферм, які 

комфортно почувають себе на ринку, так і залежності розмірів субсидій від 

площі земель і обсягів виробленої продукції.  

 переглядом списку вимог, які фермер повинен виконати для отримання 

допомоги від ЄС, з акцентом на дотриманні екологічних норм, стандартів якості 

води і продуктів харчування.  

 переорієнтацією у спрямуванні коштів Спільної сільськогосподарської 

політики не стільки на пряму фінансову підтримку аграрних підприємств, 

скільки на цілі стратегічного розвитку сільської місцевості.  

Таким чином, ґенеза сучасної спільної аграрної політики ЄС знаходиться у 

процесі перманентних змін, створення умов для підвищення рівня конкуренції (і, 
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разом з цим, зростання мотивації агроперевиробника), стимулювання охорони 

навколишнього середовища і здоров'я тварин, вдосконалення стандартів якості 

виробленої продукції, а також подальшого узгодження інтересів окремих країн-

членів ЄС у питаннях підтримки сільгоспвиробників. Сьогодні існують точки 

зору «за» і «проти» окремих форм здійснення Спільної сільськогосподарської 

політики ЄС, однак загальна колективна думка беззаперечна – повинні 

функціонувати певні механізми регулювання аграрного ринку. 

 

2.2. Інтенсифікація зовнішньоторговельних відносин аграрного сектору 

України з країнами СНД. 

Територія пострадянського простору (республіки колишнього СРСР, що 

вийшли зі складу Радянського Союзу в результаті його розпаду у 1991 р.) 

представлена сьогодні незалежними державами, які зазвичай поділяються на 

наступні п'ять груп за принципами географічних і культурних чинників:  

 Прибалтика: Естонія, Литва і Латвія;  

 Середня Азія: Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, Туркменія;  

 Південний Кавказ: Грузія, Абхазія, Південна Осетія, Вірменія і 

Азербайджан;  

 Східноєвропейські країни: Україна, Білорусь і Молдова;  

 Росія розглядається як окрема територія, через свою домінуючу роль у 

даному регіоні. 

Історично ідея створення конфедеративного Союзу Суверенних Держав 

(ССД) після розпаду СРСР у 1991 р. була запропонована Росією і Білорусією і 

попередньо погоджена сімома республіками (Білорусія, Казахстан, Киргизія, 

Росія, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан), однак оскільки пропозиція 

виходила від верховних органів влади колишнього СРСР, вона в кінцевому 

підсумку не була прийнята. Тому реальне втілення ідея нового союзу знайшла у 

вигляді Союзної держави Росії і Білорусії, яка знаходилася на початковому етапі 

становлення і згідно з конфедеративною структурою передбачала створення 

об'єднаного гуманітарного, економічного і військового простору. Згодом, згідно 

підписаного у 1997 р. на базі Співтовариства Білорусі і Росії Договору про 

створення Союзу, було передбачено, по-перше, поетапне його переростання у 

організацію з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, 
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юридичним, гуманітарним і культурним простором; по-друге – перетворення 

конфедеративного Союз у майбутньому у «м'яку» федерацією, учасниками якої 

може стати будь-яка держава-член ООН, яка розділяє цілі і принципи Союзу і 

приймає на себе зобов'язання, передбачені Договором про Союз Білорусі та Росії. 

Після розпаду СРСР у регіоні розпочався процес, що увійшов до аналів 

економічної історії як «парад суверенітетів» – тобто, виникало водночас і 

послідовно декілька мультинаціональних організацій і співтовариств.  

1. «Співдружність Незалежних Держав» (СНД) – міждержавне об'єднання, 

створене для розвитку співпраці у політичній, економічній, гуманітарній, 

культурній та інших сферах, до якого входили всі колишні республіки СРСР, 

окрім Прибалтійських держав. Туркменія стала «асоційованим членом» СНД, а 

Грузія, яка згодом заявила про вихід зі складу СНД після війни у Південній 

Осетії, призупинила своє членство у 2009 р. Україна хоча також активно 

розглядає питання виходу з даного угруповання за політичними мотивами (через 

конфлікт з Росією на Сході), проте призупинення економічної взаємодії з 

країнами-учасницями СНД не активується. Сьогодні Україна є не країною-

членом, а країною-учасником даної організації. 

2.«Організація Договору про Колективну Безпеку» (ОДКБ), до якої входять 

Росія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Вірменія і Узбекистан, 

проголосила своїми завданнями координацію та об'єднання зусиль у боротьбі з 

міжнародним тероризмом і екстремізмом, незаконним обігом наркотичних 

засобів і психотропних речовин. 

3.«Організація за демократію та економічний розвиток» (ГУАМ), до якої 

сьогодні (після виходу Узбекистану) входять чотири члени: Грузія, Україна, 

Азербайджан і Молдова, розглядається багатьма як організація, створена на 

противагу домінуванню Росії у регіоні. Особливістю є те, що держави-члени 

ГУАМ не належать до жодної іншої створеній на території колишнього СРСР 

організації, за винятком СНД. Причиною виходу Грузії із складу СНД була не 

лише інтервенція російських військ у Грузії, а й анексія та порушення 

територіальної цілісності республіки, що суперечить нормам та правилам СНД.  

4.«Євразійське Економічне Співтовариство» (ЄврАзЕС) було створено 

Росією, Білорусією, Казахстаном, Киргизією і Таджикистаном на основі Митного 

Союзу СНД, а Вірменія, Молдавія і Україна мають статус спостерігачів у цій 
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організації. У 2006 р. в організацію у якості дійсного члена вступив Узбекистан, 

що був засновником регіональної організації Центрально-Азійська Співпраця 

(ЦАС), створеної у 2002 р. У 2005 р. була створена об'єднана організація ЦАС-

ЄвразЕС, тобто фактично ЦАС було скасовано. 

5.«Шанхайська Організація Співробітництва» (ШОС), до складу якої 

входять Китай, Росія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан і Узбекистан. 

Організація заснована у 2001 р. на основі попередньої організації, яка мала назву 

«Шанхайська П'ятірка», і існувала з 1996 р Завдання організації в основному 

стосуються питань безпеки. 

Після розпаду СРСР у колишніх радянських республіках, що обрали 

капіталізм як основу нової економічної системи, темпи економічного зростання 

значно зменшилися, на фоні «нульового» зростання ВВП спостерігалося високі 

темпи інфляції (так, лише у 1994 р інфляція досягла 400% в Україні, і 1258% в 

Казахстані). Досить тяжкі наслідки фінансової кризи пережила економіка Росії у 

1998 р., однак її показники економічного розвитку у 2000-х роках дозволили їй 

увійшла до 10-топ країн (причиною цього стало різке зростання світових цін на 

природні енергоносії).  

І хоча розпад СРСР стимулював перехід до демократії і ринкової економіки, 

прийняття західних цінностей і входження в цивілізований світ (що було 

продекларовано у якості мети розвитку усіма пострадянськими державами), 

проте, адаптація пострадянських суспільств до нових соціальних, економічних і 

політичних реалій та інституційне будівництво у межах СНД виявилися досить 

важкими завданнями.  

По-перше, СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на 

рівноправних та добровільних засадах.  

По-друге, створене суверенними державами СНД як інтеграційно-

регіональне угруповання не досягло своєї мети та не виконало основних завдань, 

що були прописані у 1991 р. на момент його проголошення. частково 

провалилось.  

По-третє, навіть після погіршення ситуації у вирішенні політичних та 

економічних питань між РФ та спочатку Молдовою, Грузією, а згодом і 

Україною СНД ніяким чином конструктивно не відреагувала, що стало 

свідоцтвом «зачиненості» цієї організації і нехтування принципами, 
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проголошеними її учасниками. 

Однак всупереч політико-ідеологічним амбіціям сьогодні країни-члени СНД 

залишаються досить потужними економічними партнерами нашої держави – на 

країни СНД припадає 38% всього вітчизняного експорту товарів. Однак, РФ, 

хоча і була суттєвим зовнішньоторговельним партнером України, проте експерт 

Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії, посилаючись на 

торгові війні 2002, 2006, 2008 рр. (що завдали вітчизняним галузям економіки 

великих збитків), вбачає у північно-східній сусідці вкрай ненадійного партнера 

[35]. На думку експертів, перспектива підписання угоди щодо ЗВТ з СНД (2013 

р.) є більш політичним, ніж економічним кроком і це рішення спеціалісти Центру 

Разумкова розцінюють як ірраціональне, оскільки Україна у зв’язку з колізіями 

відстрочки кінцевого вирішення питання з підписанням Угоди про асоціацію 

Україна-ЄС можливо вирішила продемонструвати свій рух на Схід. Західний 

вектор для України, враховуючи потенціал їхнього ринку (понад 500 млн. 

населення) та базові цінності, за якими живе Європа, був і залишається 

потенційно перспективнішими. У той же час РФ не володіє такими розвиненими 

технологіями, як основні гравці світового ринку (ЄС, США, Канада), її продукція 

на світовому ринку є неконкурентоспроможною, а у експорті превалює 

сировинна продукція та енергоносії. Крім того, за наявною інформацією, 

оновлена редакція правил торгівлі товарами у ЗВТ з СНД містить ряд виключень 

щодо безмитного імпортування Росією з України цукру, спирту, горілки, цигарок 

та металів (що може спричинити їх неконкурентоспроможність українських 

товарів у процесі проникнення на ринок РФ), і водночас Росія настояла на 

своєму праві стягувати експортне мито на нафту і газ, імпортовані Україною 

[64].  

Взагалі можливість підписання Україною оновленої угоди про ЗВТ з СНД 

(безвідносно до різновекторності очікуваних ймовірних процесів розвитку) 

навряд чи варто розглядати як подію, що несе у собі лише негатив. Практика 

сучасних інтеграційних процесів та особливості функціонування міжнародних 

інтеграційних угруповань свідчить, що крім членства країн існують велика 

кількість міждержавних торговельних угод із країнами не членами цих 

угруповань. За умов, якщо ці угоди є для країн корисними і сприяють 

досягненню відповідних макроекономічних ефектів для національних економік, 
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подібні дії сприймаються як логічні та обґрунтовані. Сьогодні угода про ЗВТ, у 

межах якої співпрацюють країни СНД, поступово оновлюється і доповнюється 

міжнародно визнаними принципами та стандартами, з неї вилучається подвійні 

трактування у практиці взаємної двосторонньої торгівлі, передбачаються строки 

дії та припинення окремих угод, культивуються принципи режимів вільної 

торгівлі. Певною новизною угоди про ЗВТ для СНД стало також створення 

органів з вирішення торговельних спорів, що функціонуватимуть за принципом 

арбітражу (подібно до органів вирішення торговельних спорів у СОТ). Крім того, 

у випадках виникнення у країн претензій до торгових режимів вони можуть 

проводити двосторонні консультації з трьох-п’яти незалежних експертів [6]. До 

того ж, новітня угода щодо ЗВТ для СНД також передбачає правила 

застосування компенсаційних та антидемпінгових заходів, технічних бар’єрів, 

санітарних і фітосанітарних норм, які відповідають нормам СОТ та 

використовуються не як методи обмеження торгівлі, а лише для захисту життя та 

здоров’я населення.  

Безумовно, реально оцінюючи прагнення РФ щодо реанімації своєї амбітної 

позиції у межах СНД та у світовому господарстві, слід зазначити, що ініціатори 

поновленої угоди про ЗВТ для СНД на думку визнаного експерта, єврокомісара з 

питань торгівлі Карела де Грухта обрали за мету «прив’язати» нею Україну до 

Митного союзу, що безперечно «зачинить економічні двері» до ЄС. Крім того, 

новітня угода про ЗВТ для СНД (редакція 2012 р.) містить механізми захисту 

учасників на випадок, коли одна із країн приєднається до альтернативних 

торгових об’єднань з третіми країнами. Отже, якщо б Україна підписала угоду 

про ЗВТ у 2014 р., то в такому випадку не виключено, що країни СНД і РФ знову 

«відкрили» б свої ринки для певного переліку українських товарів.  

Необхідно зауважити, що немає потреби порівнювати угоди про вільну 

торгівлю СНД та з ЄС (це зовсім різні угоди), оскільки угода про ЗВТ для СНД – 

всього лише рамкова угода, у той час як угода щодо поглибленої всеосяжної ЗВТ 

з ЄС – це цивілізаційна угода. Спроба здійснити у оновленій угоді ЗВТ для СНД 

низку посилань (про які згадувалося) на норми СОТ – це лише пошук «точок 

дотику», зменшення глибини існуючих розбіжностей у дійсній конструкції 

угоди, маючи на увазі також таку досить слабку складову як відсутність членства 

у СОТ окремих країн СНД. Тобто, навіть якщо будь-яка з країн СНД заявить про 
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свою повагу до правил СОТ, це ще не означає, що вона буде їх притримуватися у 

процесі внутрішнього регулювання національної економіки. Крім того, також 

необхідно мати на увазі, що ЗВТ для СНД стосується лише торгівлі товарами і 

передбачає деякі базові аспекти, що в основному стосуються нестягнення мит із 

значним набором винятків. За умов, коли мова йде про угоду щодо ЗВТ для ЄС, 

то в ній містяться розділи, яких в угоді СНД взагалі не передбачено – це 

стосується, зокрема, «сталого розвитку», «інструментів торговельного захисту», 

«правил торгівлі та їх горизонтів», «торговельних відносин у енергетичній 

сфері», «держзакупівель», «транспарентності», «захисту прав інтелектуальної 

власності» тощо. 

Загалом, сьогодні, як свідчать факти, СНД виявилася малоефективною, 

забюрократизованою структурою, що не виконала поставленого завдання, – у її 

межах навіть не було створено повноцінної зони вільної торгівлі, а у сфері 

економіки СНД функціонує набагато слабше за свої можливості. Маючи 5 % 

населення планети, 10 % світового промислового потенціалу та 25 % запасів 

базових видів природних ресурсів, його частка у світовому обсязі торгівлі 

становить менше 2 % [73]. І, хоча, як зазначає А. Лібман, вихідна база для 

інтеграції на пострадянському просторі була більш сприятливою, ніж в інших 

регіонах світу (у тому числі і в ЄС), спроби вирішення завдань по подоланню 

бар’єрів на шляху руху чинників виробництва та матеріальних благ практично 

виявилися неефективними. При цьому, основною причиною, на думку вченого, 

стала неспроможність формування певного спільного інституційного середовища 

інтеграційного угруповання [73].  

Дійсно, логіка та особливості ринкової економіки і класичної економічної 

теорії, що ігнорувалися при створенні РЕВ на просторі соціалістичних країн і 

СНД на пострадянському просторі, надалі довели свою здатність сприяти 

розвиткові регіональних інтеграційних процесів. Слід наголосити на об’єктивній 

реальності – кожний наступний етап розвитку суспільства не лише спричиняє 

структурні зрушення у національних і світовій економіках, але й виявляє 

основну суперечність між місткістю внутрішнього ринку та можливостями 

транснаціоналізації виробництва на якісно новому рівні міжнародно визнаного 

світового ринку. Лібералізація міжнародного обміну полегшила адаптацію 

національних господарств до зовнішніх умов і впливів, сприяла активнішому їх 
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включенню до міжнародного поділу праці та кооперації, а також до процесу 

широкого міждержавного спілкування. 

Сьогодні штучно створене інтеграційне угруповання СНД переживає 

політичну кризу, яка вимушено призводить до економічних протиріч. У зв’язку з 

цим, по-перше, аналіз діяльності СНД і держав-учасників в цілому не є 

завданням дослідження автора, оскільки з основним гравцем СНД Російською 

Федерацією Україною введені взаємні бар’єри у торгівлі, з 2016 р. існують 

торгівельні конфлікти у торговельних відносинах продукцією агарного сектору з 

Молдовою.  

По-друге, «правила гри» ЗВТ для СНД не відповідають новітнім форма і 

реаліям міжнародних економічних відносин, викликам сучасного світового 

господарства, адже за дії у будь яких політичних векторах одного з учасників 

підписанні документи скасовуються та вводяться необ’єктивні обмеження на 

міждержавну торгівлю. І хоча, незважаючи на всі політичні складові останнього 

часу (включаючи українську кризу і антиросійські санкції), економічно країни СНД 

досі тісно пов'язані між собою, процеси, що відбуваються у великих економіках, 

мають суттєвий вплив на всі країни Співдружності. Крім цього, провідним гравцем 

СНД як і раніше є РФ, яка завдяки власному географічному положенню, ємності 

внутрішнього ринку, промисловому потенціалу і транспортним можливостям 

«головує» та нав’язує іншим членам Співдружності вигідні для себе «правила гри». 

По-третє, на відміну від Митного Союзу та ЄврАзЕС у ГУАМ та ОЧЕС 

Україна сьогодні займає провідні позиції та є країною-лідером, до думки якої 

прислухаються і вона має певний економічний та політичний вплив на прийняття 

рішень у цих організаціях. Статистичні дані підтверджують, що у структурі 

торговельного балансу Україна позитивне сальдо з країнами-членами ГУАМ та 

ОЧЕС: у структурі експорту товарів найбільшу частку складає продукція АПК та 

харчової промисловості (40,1%), продукція металургії (23,9%) та машинобудування 

(12,0%), в той час як у структурі імпорту товарів найбільша частка припадає на 

продукцію хімічної промисловості (11%), мінеральні продукти (7,5%) і продукцію 

АПК та харчової промисловості (10,3%) [48]. 

У 2016 р. РФ, порушивши всі норми СНД та СОТ, заборонила транзит майже 

всієї продукції та товарів українського походження через власну територію 

спочатку до Казахстану, а згодом і до Киргизстану. Основними статтями експорту 
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до цих країн була машинобудівна продукція, а також продукти аграрного сектору – 

це щодо питань економічної взаємодії та членства Росії у СОТ. У зв’язку з цим, 

необхідно зазначити, що якщо обсяги української торгівлі з Киргизької 

Республікою і Узбекистаном були незначні, то Казахстаном ситуація кардинально 

інша (у продовж 2013-2016 рр., до загострення російсько-українських відносин, 

річний експорт українських товарів до Казахстану становив у межах 1,7-2 млрд. 

дол.). Загалом, український експорт у Казахстан за період 2000-2014 рр. збільшився 

у 27 разів [48]. 

Нові економічні реалії, пов’язані із проблемами експорту українських товарів 

до РФ, підштовхнули українські компанії до розробки нових маркетингових схем 

просування своїх товарів на російський ринок. Якщо раніше більшість виробників в 

Україні вважала, що для продажу в Росію нема рації докладати додаткових зусиль і 

витрат («куплять за звичкою»), то сьогодні просування у Росію і розкручування 

українських брендів (в основному продуктів харчування та алкоголю – «Союз-

Виктан», «Оболонь», «Nemiroff», «Чумак», «Верес», «Presedent») відбувається 

шляхом застосування інших форм проникнення (спільні підприємства, скупка акцій 

відомих у Росії агровиробників і т.п.).  

Деякі українські підприємства почали інвестувати у російські виробничі 

потужності (наприклад, корпорація «Рошен» придбала Липецьку цукеркову 

фабрику «Ликонф» у Росії; компанія «Норд» створила підприємство з 

виробництва холодильників на території ВАТ «Зінгер» (Подільська фабрика 

швейних машин). Слід зазначити, що для більшості вітчизняних 

машинобудівних заводів російський ринок продовжує залишатися чи не єдиним 

споживачем їхньої продукції (53,9% експорту галузі). Особливою статтею 

українського експорту в Росію є послуги, пов'язані, насамперед, з транзитом 

енергоносіїв через українську територію, які мають тенденцію до скорочення.  

Швидкими темпами зростають торгово-економічні відносини з 

Азербайджаном і Вірменією: за період 2000-2017 рр. експорт українських товарів 

до Азербайджану збільшився у 21,3 рази, до Вірменії – у 15 разів, до Білорусі – у 7,3 

рази, до Молдови – майже у 5 разів. Торговельно-економічні відносини між 

Україною і Узбекистаном відповідає уявленню про торгівлю між індустріально-

аграрною державою і країною з моноекспортною спеціалізацією: хоча частка цієї 

країни у загальному обсязі українського імпорту товарів складає 0,3 %, у 
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галузевому аспекті − 75-80 % узбецького експорту в Україну займають енергоносії. 

Зросли експортні поставки українських товарів у Туркменістан, як у абсолютних (у 

2,7 рази), так і у відносних показниках (у 1,8 рази), при цьому імпортні поставки з 

Туркменістану складають усього 0,1 % у торговельному балансі України. Обсяги 

експортно-імпортних операцій України з Таджикистаном і Киргизстаном сьогодні є 

дуже незначними, хоча і мають тенденцію до зростання [48]. 

Щодо експортно-імпортних операцій у торгівлі послугами то за останні три 

роки об’єми значно скоротилися, оскільки основним їх споживачем була РФ. 

Фактично, має місце прецедент 1996 р., коли спостерігалася аналогічна картина у 

зовнішній торгівлі послугами: скорочення частки експорту у країни СНД у 2 рази 

(73,2 % в 1996 р. до 35 % у 2016 р.) та імпорту в 1,5 рази (від 28,6 % до 18,9 % 

відповідно), в основному за рахунок Росії [48]. Послуги з транспортування 

енергоносіїв (який Україна продовжує надавати) залишається основною статтею 

імпорту послуг України, при цьому, на протязі усіх років після розпаду СРСР в 

Україні експорт послуг переважав над їх імпортом. 

Використання сьогодні такої форми торговельних зв’язків як операції з 

давальницькою сировиною змушує ситуація, що склалася у вітчизняній 

промисловості України. Ця форма торгівлі використовується у торговельних 

відносинах з білоруськими, молдавськими та узбецькими партнерами, а Росія є 

основним конкурентом України у цій сфері. Отже, можна констатувати, що, по-

перше, торговельні відносини України з країнами СНД мають складний та 

суперечливий характер, по-друге – українські експортери не спромоглися 

забезпечити собі стабільне місце на ринку Співдружності, ефективність зв’язків із 

більшістю партнерів є невисокою. 

Щодо аграрного сектора економіки, то аналізуючи певний баланс 

узагальнених організаційно-економічних показників, можна стверджувати про як їх 

позитивний, так і негативний вплив на оцінку перспективності торговельно-

економічних відносин України у контексті інтеграції у ЄЕП і СНД. Тобто, то він 

може мати вигляд реєстру плюсів і мінусів, наведених у табл. 2.4., при цьому 

вказаний реєстр не є вичерпним – його можна продовжити з урахуванням впливів 

політичних розбіжностей між країнами-учасницями остаточно не сформованих 

інтеграційних об’єднань. Однак, вже сьогодні очевидно: поряд з деякими 

позитивними моментами, мають місце численні негативні очікування. Так, 
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попередньо оцінюючи окремі показники балансу, доводиться констатувати, що у 

короткостроковій перспективі не простежуються будь-які серйозні економічні 

дивіденди на користь «плюсів». 

Найдоцільнішим інтеграційним проектом у рамках СНД, а також у 

двосторонніх торговельно-економічних відносинах з окремими пострадянськими 

країнами, вважає В. Новицький, є запровадження зони вільної торгівлі. Інші, більш 

виражені, варіанти інтеграції або є значно менш реальними, або суперечать цілям 

формування ефективної відкритої економіки України, її законам та інтеграційним 

перспективам [54]. 

Таблиця 2.4 

Баланс плюсів і мінусів для аграрного сектора економіки України від  

розвитку інтеграційних процесів у напрямі ЄЕП і СНД 
Плюси Мінуси 

1. Вільний режим переміщення товарів, 
послуг, капіталу та робочої сили. 
2. Локалізація інтеграційних процесів у 
географічній близькості кордонів. 
3. Сталі, історично сформовані 
виробничо-торговельні контакти в 
аграрній сфері. 
4. Спільність організаційних, соціально-
економічних, екологічних, науково-
технологічних проблем аграрних 
політик, зумовлених наслідками 
командно-адміністративної економіки та 
прорахунками у здійсненні аграрних 
реформ. 
5. Гармонізація тарифної політики у 
галузі сільського господарства до норм і 
правил СОТ у результаті вступу до цієї 
організації. 
 
 

1. Наявність економічно невиправданих імпортних 
обмежень, які постійно виникають з боку окремих 
країн, зокрема – Росії (приклади накладання 
ембарго на ведення м'ясо-молочної продукції у 2006 
р.). 
2. Відсутність повноцінних за глибиною, 
інтегрованих контактів у сільському господарстві. 
3. Стала практика нереалізації домовленостей та їх, 
здебільшого, кон’юнктурний характер. 
4. Залежність вирішення питань в аграрній сфері від 
постачання енергоресурсів. 
5. Орієнтація на елементи колишньої практики 
господарювання. 
6. Масове безробіття у сільському господарстві та 
відсутність цивілізаційного досвіду розв’язання цієї 
проблеми. 
7. Виникнення небезпеки неконтрольованого 
доступу на український ринок дешевої неякісної 
продукції з Китаю та інших країн АТР, що 
негативно позначиться на конкурентоспроможності 
вітчизняного аграрного сектора. 
8. Посилення тенденції до зростання у 
національному товарообороті «ваги» Росії, що, у 
свою чергу, впливатиме на скорочення частки 
вітчизняної аграрної продукції на ринках 
відповідних країн. 
9. Прагнення Росії стати «інтеграційним» центром 
на агропродовольчому ринку за рахунок основного 
«інтеграційного товару» – паливно-енергетичних 
ресурсів. 
10. Участь у ЄЕП суперечить членству України у 
СОТ, оскільки проблеми всіх держав 
підсумовуються, при цьому найбільшу кількість 
проблем у галузі сільського господарства має 
найбільша країна – Росія.  

Джерело:розроблено автором 

Дійсно, важко не погодитися із цим висновком В.Новицького, оскільки 



 

101 

вітчизняний аграрний сектор, з одного боку, ще недостатньо підготовлений до 

прийняття жорстких стандартів конкуренції з боку ЄС, а з іншого – існує 

суттєвий потенціал використання окремих надбань (відмічені у схемі 

«плюсами») економічного співробітництва з країнами СНД. Це не виключає 

інтересу України до розвитку зовнішньоекономічного співробітництва та 

інтеграції у початкових формах з іншими інтеграційними угрупованнями – тим 

більше, що такі приклади у світовій практиці регіональної інтеграції відомі і 

досить ефективні.  

Україна як експортер мала негативне сальдо торгівельного балансу загалом 

та з країнами СНД зокрема, у період 2013-2014 рр. (табл. 2.5.), натомість у 

2015 р. ситуація змінилась та не у відношеннях з СНД. Це мало б вказувати на 

те, що для цього угруповання скоріш є вигідним інтеграційний процес, який 

повинен стимулювати лібералізацію взаємної зовнішньоекономічної діяльності, 

проте процес залишається зворотнім. 

Таблиця 2.5 

Зведений торгівельний баланс з країнами СНД (товари, 2013-2015)  

млн дол. США  
 Експорт Імпорт Сальдо 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Усього товари 62305,9 53901,7 38127,1 75834,6 54428,7 37516,4 -13528,7 -527,0 610,7 

Країни СНД 21672,1 14882,3 7806,1 27741,5 17276,9 10485,5 -6069,4 -2394,6 -2679,4 

Джерело: [75, 76, 77] 

Отже, базуючись на принципах взаємовигідної торгівлі та лібералізації, не 

порушуючи при цьому норми СОТ, СНД було покликано створити загальний 

пострадянський ринок товарів і послуг, де ціни були б нормалізовані та 

конкурентні з точки зору економічної вигоди для кожного з учасників, але на 

сьогоднішній день (за відсутності дієвих механізмів взаємодії між суб’єктами 

макрогосподарювання в рамках СНД) цей союз показав себе недієздатним для 

України. І хоча за минулий рік продукцію аграрного сектору економіки України 

було в основному експортовано до основних партнерів країн СНД, таких як 

Республіка Білорусь, Казахстан, Молдова, Азербайджан та Вірменія на загальну 

суму 2 351,74 млрд. дол. США (див. табл. 2.6), ми вимушені констатувати той 

факт, що Україна повинна об’єктивно спрямувати свою діяльність на більш 

великий, політично-стабільний та зрозумілий ринок ЄС.  
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Таблиця 2.6 

Експорт агарної продукції до країн учасниць СНД 
Країна учасник  

Союзу Незалежних Держав 

Аграрний експорт 

тис. дол. США 

Відсоток від загального 

агроекспорту по СНД 

Азербайджан 206522,63 9% 

Білорусь 515281,9 22% 

Вірменія 92723,63 4% 

Казахстан 249788,2 11% 

Киргизстан 59603,28 3% 

Молдова 263599,84 11% 

Росія 885 270,41 38% 

Таджикистан  27 144,29 1% 

Узбекистан 51 806 2% 

СНД 2351740,18 100% 

Джерело: [75, 76, 77] 

Відповідного до статистичних даних Світового Банку, можна зробити 

висновок, що із загального експорту товарів, що склав 14 882,3 млрд дол. США, 

експорт аграрного сектору склав 2 351,74 млрд дол. США, тобто 15,8%. 

Український аграрний сектор відіграє ключову роль у зовнішньоекономічній 

діяльності з країнами СНД, однак після введення економічного ембарго на 

ввезення українських товарів до Росії (на відміну від інших галузей), загальні 

показники торгівлі сільськогосподарською продукцією у короткостроковій 

перспективі (2-3 роки) будуть зменшуватись.  

Таблиця 2.7 

Структура аграрного експорту в СНД 

Країна Тварини Овочі 
Продовольчі 

товари 

Аграрні 

продукти 

Агроподукція 

(абсолютні 

величини) 

Вірменія 13683,2 7601,71 40718,39 62003,3 6200300 

Азерюайджан 20313,03 21484,35 103143,52 144940,9 144940900 

Білорусь 4174,06 85851,66 301481,08 391506,8 391506800 

Казахстан 49422,63 15868,57 167943,96 233235,16 233235160 

Киргизстан 5267,81 2546,4 39487,2 47301,41 47301410 

Молдова 29881,81 34701,52 130721,78 195305,11 195305110 

Російська Федерація 137410,23 28409,08 115407,43 281226,74 281226740 

Таджикістан 2558,96 83,88 15213,89 17856,73 17856730 

Туркменістан 8857,81 3204,98 35886,26 47949,05 47949050 

Узбекистан 21500,82 6453,89 11267,42 39222,13 39222130 

СНД 293070,36 206206,04 961270,93 1460547,33 1460547330 

Джерело: [76, 77] 

Серед основних завдань поточної аграрної політики українського уряду та 

бізнесу необхідно виділити, по-перше, диверсифікацію географічного ринку 

СНД та максимальне збільшення експорту до інших країн-членів СНД шляхом 
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підписання угод про розширену Зону вільної торгівлі, а також покращення 

логістичних маршрутів між зазначеними учасниками процесу. По-друге, чітка 

орієнтація та взаємодія з ЄС, оскільки однією з вагомих причин є переваги у 

технологіях (інтенсивних перед екстенсивними), що надасть можливість 

аграрним підприємствам отримувати більше прибутку не лише за рахунок 

збільшення засівних площ, а й завдяки принципу підвищення продуктивності 

землі та якості самої продукції сільського господарства.  

 

2.3.Трансконтинентальний напрям розвитку зовнішньоекономічних 

відносин аграрного сектору України  

Сучасні інтеграційні процеси є відгуком глобалізації та біполярізації світу, 

знаходження нових ринків збуту, об’єднання навколо однієї цілі для виконання 

однакових задач, що може бути кращим ніж згуртуватись навколо однієї 

проблематики та ставати перед викликами пліч о пліч. Виклики сьогодення 

направляють нас на подолання певних криз як економічних, так і політичних, і 

соціальних. Будучи в системі нестабільності, стає зрозумілим, що справитись з 

проблемами самостійно є вкрай важко, тому країни на всіх континентах 

створюють союзи та регіональні угруповання під егідою тих чи інших, більш 

сильних гравців. Фактори нестабільності, з якими стикаються держави є 

фінансові кризи, епідемії, міжнародний тероризм, голод, для того, щоб 

врегулювати ці системні проблеми – країни повинні об’єднуватись в регіональні 

інтеграційні угруповання або глобальні наддержавні союзи. 

При аналізі трансконтинентальних напрямів диверсифікації аграрного 

сектору економіки України, увага у роботі буде акцентована на дослідженні 

наступних регіональних угрупованнях: НАФТА, ЛАД та АСЕАН+3. Причинами 

подібного вибору є, по-перше, перспективність для розвитку аграрного сектора 

України цих регіонів, по-друге – у кожному з цих блоків є представники країни, з 

якими Україна має тісні економічні та торгівельні взаємовигідні відносини, тому 

доцільність визначається через призму певних держав-учасниць даних 

регіональних угруповань, які у свою чергу, окрім членства, мають суттєвий 

вплив на розвиток інтеграційних процесів загалом і у регіонах зокрема. 

За останні роки український уряд приймав участь у розробці програм 

інтеграційної взаємодії не лише з Європейським ринком вільної торгівлі, а і з 



 

104 

таким інтеграційним об’єднанням як НАФТА. Результатом співпраці з Канадою 

став підписаний договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ), який дозволяє 

використовувати інтеграційні механізми не лише українській аграрній продукції, 

а й всьому існуючому національному агропромисловому комплексу. Договір про 

ЗВТ включає в себе співпрацю у наступних сферах сільського господарства: 

 тракторне і сільськогосподарське машинобудування;  

 машинобудування для харчової промисловості;  

 агрохімія (виробництво мінеральних добрив і мікробіологічна 

промисловість);  

 комбікормова промисловість;  

 система матеріально-технічного обслуговування сільського господарства;  

 меліоративне і сільське будівництво, харчова промисловість;  

 холодильне, складське, спеціалізоване транспортне господарство;  

 торговельні й інші підприємства й організації, що займаються 

доведенням кінцевого продукту до споживача, включаючи оптові ринки, 

роздрібну торгівлю і суспільне харчування.  

До кожної із цих сфер варто також віднести відповідні галузі науки і 

підготовку кадрів. 

Положення Угоди про ЗВТ між Україною та Канадою забезпечує, зокрема, 

поглиблення торговельного та економічного співробітництва, у тому числі у 

частині торгівлі промисловими і сільськогосподарськими товарами, захисту 

інтелектуальної власності, регулювання державних закупівель, які в 

майбутньому посприяють розширенню та поглибленню інтегративних функції у 

забезпеченні новими ринками збуту у такому регіональному угрупованні як 

НАФТА. 

Для того, щоб розробити векторну модель українського експорту щодо 

певних інтеграційних об’єднань необхідно чітко уявляти покрокові алгоритми 

співпраці, мати її «дорожню карту», залучитись підтримкою певних партнерів, 

які відіграють важливу роль у тому чи іншому регіональному економічному 

угрупованні країн. Не останню роль у розвитку системи взаємозв’язків України з 

іншими державами, окрім бізнес конгломератів різного розміру, повинна 

належати українському уряду (Президент, Прем’єр Міністр, Міністерство 
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економіки, Міністерство закордонних справ, Міністерство аграрної політики і 

продовольства, а також профільні комітети Верховної Ради).  

Сьогодні, окрім зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, Угода про ЗВТ 

між Україною та Канадою, дала новий поштовх для розвитку українського 

бізнесу в цілому та для аграрного сектору зокрема на ринку Канади. Маючи на 

увазі взаємовигідність Угоди, у той же час необхідно зазначити, що вона є більш 

вигідною для України, ніж аналогічна з Євросоюзом, оскільки із 7000 позицій 

митного кодексу Канади Україна має 6900 позицій на безмитну та безквотну 

торгівлю відразу з моменту вступу Угоди в силу. Крім того, на перехідний період 

Україна захищатиме свій ринок спеціальними тарифами, які будуть поступово 

зменшуватися до нуля. За ратифікацією даного договору про ЗВТ і за прийняття 

цього законодавчого акту проголосував парламент Канади з огляду також на 

значну політичну підтримку України, економічне і соціальне значення його у 

міждержавних взаємовідносинах. 

Чи не єдиним аргументом проти вільної торгівлі України з Канадою 

скептики називають потенційну загрозу для продукції вітчизняних виробників. 

Проте експерт економічних програм Центру Разумкова Катерина Маркевич 

вважає, що Угода про ЗВТ у перспективі відкриває українським експортерам 

шлях на канадський ринок: «Варто добре усвідомлювати, що угода – це лише 

інструмент, а його ефективність залежатиме від держави та бізнесу». За умови, 

коли ЗВТ з Канадою запрацює у повному обсязі, найперспективнішою для 

українського експорту стане продукція сільського господарства, авіабудування 

та IT-сектор. Оскільки, на відміну від країн ЄС, Канада знаходиться значно далі 

територіально від України, логістичні витрати впливатимуть на кінцеву вартість 

продукції, що стимулюватиме українських агровиробників до підвищення 

конкурентоспроможності власного виробництва. 

Крім того, українським підприємцям при виході на канадський ринок 

доведеться використовувати міжнародну систему ISO-сертифікації своєї 

продукції із дуже жорсткими технічними та фітосанітарними вимогами. Якщо 

раніше Україна експортувала у Росію та інші країни СНД сировинну та 

напівфабрикатну продукцію, яка не є конкурентоспроможною на ринках ЄС та 

інших країн, то тепер необхідною умовою виходу на інші ринки є ISO-

сертифікації, впровадження якої для українських аграріїв може відбуватися не 



 

106 

один місяць і, можливо, навіть не один рік. 

Серед безумовних вигод від Угоди про ЗВТ з Канадою необхідно виділити, 

по-перше, можливість залучення канадських інвестицій у вже діюче 

сільськогосподарське виробництво та новий агробізнес в Україні, по-друге, угода 

надає елементи привабливості для інших країн інвестувати в українську 

економіку і розвивати торговельно-економічні відносин, оскільки наявність 

міжконтинентальної зони вільної торгівлі піднімає рейтинг України у світі. 

Канада є членом НАФТА, однієї з найпотужніших регіональних 

транскордонних інтеграційних об’єднань – Північноамериканської зони вільної 

торгівлі, що має континентальні масштаби. У світовому господарстві – це перше 

інтеграційне угруповання з такою характеристикою, об'єднує лише три, але 

досить великі за територією, людськими ресурсами та економічним потенціалом 

країни. Країни, що об'єднались у НАФТА, мають різні рівні економічного 

розвитку, більше того, показники економічного потенціалу Мексики різко 

контрастують із відповідними показниками США та Канади. Власне, це не є 

винятковим явищем: у західній півкулі подібний прикладом є економічне 

угруповання МЕРКОСУР, до якого поряд з такими індустріально розвиненими 

країнами Латинської Америки, як Бразилія та Аргентина, входять Уругвай і 

Парагвай, що значно поступаються їм в економічному розвитку. 

Провідним центром Північноамериканської зони вільної торгівлі 

залишаються США як світовий лідер з науково-технічним потенціалом та 

конкурентоспроможною економікою. Основні торговельні та інвестиційні канали 

у межах угруповання спрямовані переважно зі США або до США, більша 

частина зовнішньоторговельного обороту Канади і Мексики припадає на 

торгівлю зі США (щодо канадсько-мексиканських торговельних та 

інвестиційних зв'язків, то до останнього часу вони залишалися надто слабкими). 

Угода про Північноамериканської зони вільної торгівлі має 

широкомасштабний характер: вона охоплює виробничу сферу, міжнародну 

торгівлю, фінансові відносини між країнами – інтегрантами, інвестиційну 

діяльність, розширює вільний рух капіталів, необмежений вивіз прибутків і 

доходів, поглиблює лібералізацію взаємної торгівлі, регулює порядок міграції 

робочої сили тощо. Країни-члени НАФТА є водночас і атлантичними, і 

тихоокеанськими, вони майже рівновіддалені від двох інших потужних світових 
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економічних регіонів – Західної Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону, 

що дає можливість рівномірно розвивати економічні зв'язки з ними і суттєво 

впливати на розвиток цих зв'язків. 

На відміну від Європейського Союзу, що піднявся на найвищий 

інтеграційний щабель, НАФТА не має досконалої структури національних 

органів регулювання тристоронніх відносин, що в наш час цілком улаштовує 

Канаду і Мексику, які вбачають у ній загрозу політичній та економічній 

незалежності. Зрештою, зона вільної торгівлі – це перший етап у міжнародній 

економічній інтеграції, і йому притаманні свої інституційні механізми. 

Згідно статистичних даних, незважаючи на істотне збільшення взаємного 

товарообігу після створення НАФТА, частка країн НАФТА у зовнішній торгівлі 

однією з одною не суттєво змінилася. Обсяг взаємного експорту між країнами 

НАФТА за період 1994-2013 рр. збільшився з 297 млрд дол. до 1189 млрд дол., а 

у відносних показниках частка взаємного експорту за цей же період зросла з 

41,4% до 49,2% [180]. У квітні 1999 р. Комісія договору про зону вільної торгівлі 

в Північній Америці опублікувала дані про те, що США за 5 років існування 

НАФТА за рахунок зростання експорту у країни-партнери отримали 14,8 млн. 

нових робочих місць, в той час як Мексика – 2, 2 млн, а Канада – 1,3 млн. За 

підсумками 20 років існування НАФТА можна спостерігати значне зростання 

кількості нових робочих місць в усіх країнах (передусім у Канаді і Мексиці). Так, 

за період 1993-2013 рр. кількість робочих місць у Мексиці зросла з 31,3 млн. до 

51,5 млн чол., в Канаді з 12,8 млн. до 19,1 млн. чол., у США з 120,0 млн. до 155,4 

млн чол. [176]. 

За даними екологічних та профспілкових груп в США, як і багато членів 

американського Конгресу, продовжують побоюватися переміщення ділової 

активності у Мексику з її низькими трудовими і екологічними стандартами; крім 

того, потік іммігрантів з Мексики вже досягає 300 тис. чол. на рік. Торгові 

питання і тиск глобальної економічної взаємозалежності викликають політичні 

дебати у межах НАФТА: чи будуть створені нові робочі місця в США або, 

навпаки, вони суттєво зменшаться, чи зменшиться заробітна плата 

американських робітників, чи зросте дефіцит федерального бюджету; хоча при 

цьому процес реалізації угоди проходить досить спокійно у атмосфері 

відносного економічного підйому. Практика вільної торгівлі вважається 
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причиною зростаючої нерівномірності розвитку економік Канади і Мексики з 

економікою США (так само як і зменшення фінансування програм соціальної 

підтримки у цих країнах), триває перекладання податкового тягаря з корпорацій 

на громадян, високий рівень безробіття, подальше зубожіння найбідніших 

провінцій і штатів. Однак, рівень безробіття в США у 1999 р. склав 4% (у 

порівнянні з 7,5% в 1992 р.) і залишався у межах 3,5-4% проягом періоду 2000-х 

рр. 

Розширення товарообігу між США, Канадою і Мексикою, і зокрема 

зростання імпорту США з країн НАФТА, сприяє зростанню дефіциту 

торговельного балансу США (Канада і Мексика займає четверте і п'яте місця 

серед країн, з якими США мають найбільший торговий дефіцит після Японії, 

Китаю і Німеччини). Протягом 20 років функціонування НАФТА дослідники 

відзначають, що зона вільної торгівлі не призвела до істотного скорочення 

розриву в заробітній платі у Мексиці з одного боку і у США і Канаді – з іншого 

[180]. 

Оскільки Канада є більш економічно розвиненим членом НАФТА, ніж 

Мексика, але більш слабкий, ніж США, вона схильна блокуватися з Мексикою 

при відстоюванні своїх інтересів на противагу США. На початку 1990-х рр. 

Канада спиралася на підтримку Мексики у протидії протекціоністським акціям 

США, у свою чергу, Мексика отримала у 1995 р. підтримку Канади при 

зверненні до МВФ і МБРР, за умови виникнення необхідності термінового 

втручання для порятунку мексиканського песо. 

Канада активно виступає за розширення зони вільної торгівлі, вважаючи 

першочерговими кандидатами на вступ до блоку перш за все Чилі, а також 

Колумбію і Аргентину. Демонструючи свою самостійність і рішучість Канада 

уклала у 1996 р. двосторонню угоду з Чилі про вільну торгівлю за зразком 

НАФТА, а також дві додаткові – про регулювання трудових відносин і про 

охорону навколишнього середовища – за зразком відповідних троїстих угод між 

Канадою, США і Мексикою. Крім того, Канада уклала з багатьма країнами 

Латинської Америки різні двосторонні угоди з окремих питань економічного 

співробітництва, наполегливо пропагує ідею про інтеграцію НАФТА з 

МЕРКОСУР, виступила ініціатором здійснення плану створення ФТАА (у 1998 

р. вона головувати на переговорах щодо укладення цієї угоди, яке було 
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оголошено пріоритетом канадської політики у регіоні). Таким чином, Канада 

протягом всього одного десятиріччя перетворилася з досить пасивного 

спостерігача в повноправного і активного учасника багатосторонніх процесів і 

заходів країн регіону. При цьому канадці виступають в традиційній для себе ролі 

посередника між країнами з різними рівнями економічного розвитку і різної 

ідеологічної орієнтації (так як це сталось на прикладі України). 

Участь в КУФТА і НАФТА дало сильний імпульс канадській економіці: 

лише за 1989-2000 рр. обсяг канадського експорту більш ніж подвоївся, частка у 

ньому машин і устаткування підвищилася з 28% до 45%, що спростувало 

побоювання тих супротивників угоди про вільну торгівлю на 

північноамериканському континенті, які вважали, що воно призведе до 

«деіндустріалізації» канадської економіки (вже у 2000 р. на експорт в США 

припадало приблизно 33% всього ВВП Канади у порівнянні з 15% у 1989 р.). 

Особливо суттєвою «прив'язка» до американського ринку сьогодні 

спостерігається у двох найбільших за чисельністю населення та господарського 

потенціалу провінціях Канади – Онтаріо (частка експорту в США складає 40% 

валового продукту) і Квебеку (24%). 

У 2015 р. експорт українських товарів до країн учасниць 

Північноамериканської зони вільної торгівлі склав лише 1488 млн. дол. США, 

тому назвати «товарною експансією» України до країн НАФТА не має 

можливості. Необхідно констатувати той факт, що, нажаль, ринок Північної 

Америки не має можливості прийняти більше товарів українського виробництва 

у зв’язку з високими імпортними митами та високою вартістю логістичної 

системи (мається на увазі віддаленість регіону). Але після підписання Угоди про 

ЗВТ між Україною та Канадою перша отримає більше можливостей для експорту 

товарів та послуг загалом, а також продукції аграрного сектору у цілому.  

Як свідчить Таблиці 2.8, експорт товарів харчової промисловості та 

сільськогосподарської сировини склав у 2015 р. лише 244,13 млн. дол США, 

тобто 16,41% від загального експорту. При цьому, не треба також забувати, що 

такі учасники НАФТА як США та Канада є основними конкурентами України у 

загальносвітовому експорті таких продуктів як зерно пшениці та кукурудзи. 

 



 

110 

Таблиця 2.8 

Експорт українських товарів до країн-учасниць НАФТА у 2016 р.  

за групами згідно правил SITC у млн. дол. США 
  

М
ан

у
ф

ак
ту

р
н

і 

в
и

р
о

б
и

 

Х
ар

ч
о

в
а 

п
р

о
м

и
сл

о
в
іс

ть
 

П
ал

и
в
о
 

Х
ім

іч
н

а 

п
р

о
м

и
сл

о
в
іс

ть
 

М
аш

и
н

и
 т

а 

тр
ан

сп
о

р
тн

е 

о
б

л
ад

н
ан

н
я
 

Р
у

д
и

 і
 м

ет
ал

 

Т
ек

ст
и

л
ь
 

С
.-

г.
 с

и
р

о
в
и

н
а 

З
аг

ал
о

м
 

Канада 38,67 11,91 0,0064 10,42 8,19 0,54 6,52 1,54 77,80 

Мексика 76,36 66,62 25,09 19,88 15,5 8,11 2,47 0,03 214,06 

США 679,38 157,42 8,67 172,7 112,9 29,47 29 6,61 1196,15 

NAFTA 794,41 235,95 33,77 203,00 136,59 38,12 37,99 8,18 1488,01 

Джерело: [76, 204] 

Важливим є те, що Україна сьогодні активно співпрацює у агросфері з 

країнами НАФТА і безпосередньо зі США у наступних сферах: 

 Світова продовольча безпека. Внесок США і України в її формування. 

 Перспективи інвестування у аграрний сектор України. 

 Кредитування аграрного сектору у США, зокрема програми кредитування 

експорту Ексімбанку США. 

 Основні програми агрострахування у США і Україні. 

 Функціонування ринку біопалива у США і його розвиток. Потенціал 

біопаливної промисловості в Україні. 

 Генетичні дослідження і питання, пов'язані з ГМО. 

 Співпраця України і США у сфері машинобудування. 

 Космічні дослідження на службі аграрного сектору США. 

 Розвиток неурядових громадських організацій. 

Також, варто зазначити, торгово-інвестиційна місія США підтримує 

стратегію реформування агропромислової галузі «3+5», розроблену 

Міністерством аграрної політики та продовольства України, і готова до 

поглиблення співробітництва в інвестиційній сфері. Американська сторона 

дотримується чіткої позиції розвитку двостороннього співробітництва: 

представники місії зацікавлені у підтримці реформ українського аграрного 

сектору і висловили готовність до обміну досвідом в сфері інвестиційного 

розвитку аграрної галузі. 

Стратегічний план реформування «3+5», розроблений Мінагрополітики, 

включає 3 чинники – державну підтримку фермерів, реформу держпідприємств і 

прозорий обіг землі, а також 5 напрямів, що із них випливають – розширення 
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ринків збуту, органічне виробництво і нішеві культури, розвиток сільських 

територій, зрошення і безпека харчової продукції. 

В січні 2015 р. український агарний сектор, а особливо та частина, що була 

експортоорієнтованою на ринки збуту Російської Федерації та партнерів по СНД, 

стикнувся з проблемою, що пов’язана з пошуком нових ринків збуту у країнах, 

що готові прийняти сільськогосподарську продукцію українського походження. 

Тому перед урядом і бізнесом постало питання необхідності диверсифікації 

зовнішньоторговельного балансу країни та виходу на якісно новий рівень 

взаємовідносин з іншими регіональними об’єднаннями, при цьому особлива 

увага була приділена Лізі Арабських Держав (ЛАД). 

Навіть за умов значного об’єму теоретичних знань та досліджень, 

проблематика інтеграції українського сільського господарства до ЛАД та 

налагодження взаємовідносин зовнішньоекономічного характеру з країнами-

учасницями даного регіонального угруповання залишаються недостатньо 

дослідженими. З огляду на останні події, які пов’язані зі зменшенням експортних 

можливостей України, причиною яких стало повне ембарго на ввезення товарів 

сільськогосподарської групи з боку РФ – ця проблема є вкрай актуальною. Тому 

одним із завданням даної дисертаційної роботи є дослідження як питань 

інтеграційних процесів у ЛАД, так і економічного потенціалу України у 

контексті національного експорту продукції сільськогосподарського 

походження. Для вирішення цих проблем та було проаналізовано сукупний обсяг 

експорту аграрного сектору до всіх країн-членів Ліги Арабських Держав та 

виявлено основних партнерів із учасників даного об’єднання. 

Ліга Арабських держав була створена як організація у 1945 р. на підставі 

Олександрійського протоколу з вищим органом організації – Радою Ліги, у якій 

кожна з держав-членів має один голос. Штаб-квартира Ліги знаходиться в Каїрі, 

її членами є 18 арабомовних країн, Держава Палестина і 3 мусульманські країни 

Східної Африки (Комори, Сомалі і Джибуті), тісно пов'язані з арабським світом. 

У 19 з 22 членів ЛАД арабська мова є рідною для більшості громадян, а загальна 

площа території країн Ліги 10 млн кв. км, на якій проживає понад 500 млн. чол. 

Членами Ліги є як найбільш багаті (Катар, ОАЕ, Кувейт, Саудівська Аравія, 

Оман, Бахрейн), так і найбідніші країни регіону (Сомалі, Комори, Мавританія, 

Ємен, Судан, Джибуті). До Ліги входять 8 монархій, які є одними з найбільш 



 

112 

політично стабільних країн в світі, і 14 республік, часто роздираються сильними 

політичними протиріччями. 

У сучасних умовах арабський світ здатний перетворитися у реальну 

економічну силу у процесі глобалізації лише шляхом інтенсифікації внутрішньої 

інтеграції. Для цього у нього є певні передумови: 

 арабській регіон єдиний територіально, він мононаціональний (90% 

населення арабських країн – араби); 

 арабській регіон об'єднаний спільною мовою, історією і культурою, 

загальними завданнями у підтримці оборонного потенціалу; 

 для арабського регіону властива досить вузька спеціалізація міжнародної 

торгівлі та характерна триваюча залежність від промислово розвинених країн. 

Специфіка арабської інтеграції пов’язана із власною історією, а зміни, що 

відбувалися у арабських країнах протягом XX в. знайшли своє відображення у 

різних сферах життя арабів, включаючи ідейно-політичну. Результатом стало 

виникнення та еволюція цілої низки концепцій і доктрин, з яких найбільш 

впливовою і поширеною став арабський націоналізм (панарабізм), заснований на 

уяві про арабів як про єдину націю. В Іраку, а також у елітних колах Єгипту і 

Йорданії пропонувалися доктрини об'єднання арабів «згори» у межах так званого 

«Благодатного півмісяця» і «Великої Сирії», тоді як «знизу» відбувався процес 

створення партій націоналістичного типу, як наприклад, партії арабського 

соціалістичного відродження БААС, яка ставила кінцевою метою своєї 

діяльності повне звільнення арабів і об'єднання розрізнених частин арабської 

батьківщини у єдину державу [61]. Жоден з планів об'єднання «згори» не був 

реалізований. Окремим винятком стала лише ЛАД, яка позиціонувала себе як 

координаційний орган, а не інструмент інтеграції, як це планувалося за умов її 

створення.  

ЛАД не змогла виконувати місію по консолідації арабських держав, що 

пояснюється такими чинниками, як відсутність ефективного механізму впливу на 

країни-учасниці та єдиного політичного курсу Ліги, залежність організації від 

залучення капіталів окремих країн. Заради справедливості, необхідно наголосити 

на тому, що у межах Ліги були розроблені основні підходи для запобігання 

можливих конфліктів між країнами арабського світу, однак не було прийнято 

рішучих заходів щодо напруженості на Близькому Сході – арабо-ізраїльського 
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конфлікту і як його наслідок – палестинської проблеми. 

Найбільшими і стійкими виявилися об'єднання регіонального рівня, 

сформовані у кінці 1980-х рр., а саме Арабська Рада Співробітництва, Союз 

Арабського Магрибу та Рада Співробітництва Арабських Держав Перської 

Затоки. Основою їх створення (окрім суто політичної зацікавленості країн) були 

у значній мірі економічні інтереси. Про причини невдач і перешкод на шляху до 

єдності можна, в теоретичному плані, судити, враховуючи два найважливіших 

чинники – внутрішній і зовнішній. Перший – відсутність об'єктивних передумов 

об'єднання розрізнених в економічному, соціальному і політичному відношенні 

частин арабського світу. Другий (зовнішній) полягає у позиції міжнародного 

співтовариства, члени якого далеко не завжди виявляли зацікавленість у 

інтеграції одного з найскладніших регіонів світу. У практичному плані 

основними причинами, які негативно впливають на процеси інтеграції 

арабського регіону є: 

 особисті амбіції і конкуренція між арабськими лідерами за панування у 

регіоні,  

 неузгодженість між вищими арабськими керівниками політичних заходів 

і кроків у напрямку єдності,  

 відсутність загальноарабської політичної сили, що займає ясні позиції і 

має чітку програму. 

Сьогодні арабські політики і дослідники сучасних інтеграційних процесів на 

Близькому Сході вказують на необхідність перегляду основних документів Ліги 

Арабських Держав і закликають до активізації її діяльності. Більш того, низка 

арабських держав уже виступила з ініціативами власних проектів, спрямованих 

на досягнення цієї мети [192]. 

Арабський світ протягом тривалого часу намагається використовувати 

інтеграційний механізм для прискорення економічного зростання в умовах 

конкуренції, що загострюється. Геоекономічні процеси, включаючи розвиток 

міждержавних економічних і фінансових інтеграційних об'єднань, діяльність 

транснаціональних корпорацій на сучасному етапі здатні якщо не усунути в 

більш-менш короткі терміни причини конфліктів, то, щонайменше, послабити 

напруженість і створити сфери взаємних, несуперечливих інтересів. Однак 

близькосхідні країни, які близькі географічно, мають спільну історію, релігію, 
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культуру, традиції і мову, до цього часу не змогли створити ефективно діюче 

інтеграційне об'єднання на регіональному рівні. 

Держави-члени Ліги одночасно є членами спеціалізованих агентств при 

ЛАД, таких як: Арабська організація промислового розвитку і видобувних 

галузей економіки, Арабська організація сільськогосподарського розвитку, 

Арабська організація з атомної енергії, Арабська організація праці, Арабський 

поштовий союз, Арабська організація супутникового зв'язку (АРАБСАТ), 

Організація Ліги арабських держав з питань освіти, науки і культури та інші. 

Координацією інтеграційного процесу здійснює створена у 1953 р. Економічна і 

соціальна рада (ЕСС). 

На прикладі цієї організації можна простежити особливості лібералізації 

зовнішньої торгівлі на загальноарабському (тобто регіональному) рівні. ЛАД в 

повній мірі продемонструвала повільність і непослідовність кроків щодо 

забезпечення регіональної інтеграції. Ще в 1964 р. була підписана угода про 

створення Спільного ринку, минаючи дві форми інтеграції нижчого рівня (зона 

вільної торгівлі і митний союз). Однак, таке форсування економічного зближення 

не дало результатів – угоду так і не було реалізовано. Після тривалої 

бездіяльності у формуванні будь-яких інтеграційних об'єднань ЕСС у 1995 р. 

став ініціатором створення Арабської зони вільної торгівлі (Great Arab Free Trade 

Area, GAFTA). 

Згідно із затвердженим планом, передбачалося здійснення даного проекту 

протягом 10 років, а головним пунктом програми GAFTA було скасування 

митних зборів і податків на продукцію арабського походження, яка перебувала в 

торговому обороті між країнами регіону. Для цього пропонувалося їх щорічне 

зменшення на 10%. Програма також передбачала ліквідацію нетарифних і 

адміністративних бар'єрів, надання преференційного режиму найменш 

розвиненим арабським країнам. 

У якості проміжного етапу створення GAFTA необхідно виділити 

підписання низки двосторонніх угод про зону вільної торгівлі. Нарешті, на 

Амманському саміті ЛАД у 2005 р. (тобто на три роки раніше наміченого 

терміну) були ліквідовані решта 20% мит, що стягуються з імпортованих з країн-

членів GAFTA товарів. З цього часу майже вся торгівля між учасниками цієї 

зони (18 держав регіону) стала здійснюватися безмитно. Були скасовані так звані 
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списки вилучень за винятком переліку товарів, що не підпадали під угоду про 

GAFTA через те, що вони або не відповідали нормам ісламу (свинина, алкогольні 

напої), або розглядалися як загроза навколишньому середовищу, безпеці або 

здоров'ю людей. 

Хоча в тому ж 2005 р. керівники ЛАД планували створення до 2010 р. 

митного союзу, а до 2020 р. Арабського спільного ринку, в умовах не завершеної 

реалізації проекту ЗВТ вказані плани залишилися лише побажаннями. Багато 

країн, що увійшли у GAFTA, продовжують застосовувати нетарифні бар'єри у 

міжарабській торгівлі, великий простір для протекціонізму створюють також 

різного роду технічні заходи. Крім того, виникла проблема певної несумісності 

GAFTA і СОТ. Арабські країни, які вже вступили до СОТ (12 держав), не мають 

права вводити нетарифні бар'єри між собою, але вони можуть їх 

використовувати в торгівлі з іншими державами регіону, які ще не стали членами 

СОТ [150]. 

За період з 2008-2017 рр. торгівля всередині ЛАД виросла на 5,6 процентних 

пункти в експортних операціях і на 4,2 пункту в імпорті при збереженні 

провідного місця країн ОЕСР у зовнішній торгівлі арабських держав (близько 

50% їх товарообігу). Справа в тому, що на внутрішньо регіональний обмін у 

2017 р. припадала лише 1/10 частина обсягу близькосхідної зовнішньої торгівлі. 

Зазначене збільшення торгівлі між країнами регіону було б більш 

відчутним, якби не перешкоди на шляху розвитку інтеграції і міжарабських 

економічних зв'язків в цілому:  

 роздробленість і високий ступінь протекціонізму регіональних ринків;  

 значні міжкраїнові відмінності в рівнях економічного розвитку, вузькі 

внутрішні ринки (сумарний ВВП країн GAFTA був менше ВВП Іспанії);  

 до світової торгівлі у першу чергу були залучені країни-експортери 

енергоносіїв;  

 однотипність господарських структур, заснованих на виробництві та 

експорті обмеженого кола сировинних товарів;  

 відставання в розвитку єдиної регіональної транспортної інфраструктури 

і засобів зв'язку;  

 торговельна лібералізація торкнулася майже виключно промислових 

товарів і залишила за рамками ЗВТ вагомі для арабських країн статті – аграрна 



 

116 

продукція і послуги;  

 слабка фінансова база регіональної інтеграції – значна частка 

циркулюючих всередині регіону фінансових ресурсів припадала на фінансову 

допомогу біднішим країнам з боку держав нафтоекспортерів (сума цих коштів 

коливалася в залежності від кон'юнктури на світових ринках енергоносіїв);  

 повільні темпи реформування негнучкого господарського механізму в 

абсолютній більшості арабських країн;  

 політичні розбіжності (між Алжиром і Марокко, Єгиптом і Саудівською 

Аравією і ін.) і завищені амбіції низки регіональних лідерів (Єгипту, Саудівської 

Аравії, Лівії, Кувейту та ін.). 

Найбільшими партнерами України в Арабському регіоні залишаються такі 

гравці як ОАЕ, Саудівська Аравія, Єгипетська Республіка, Марокко, Йорданія, 

Ліван та Лівія. Загалом за даними Світового банку загальний експорт до країн 

Близького Сходу та Північної Африки, як регіону, склав 36 345 млрд дол. США, 

при цьому на аграрний експорт припадає 4 634 млрд дол. США, тобто, 12,75% 

від загального експорту до даного географічного району. Єгипетська Арабська 

Республіка займає значну частку в експорті українських товарів 

сільськогосподарського виробництва, таких як, в основному, овочі (1 390 млрд. 

дол. США). До статті «овочі», згідно класифікатору СБ (World Integrated Trade 

Solution) відносять наступне: масла сім’яні, зернові, овочі, живі дерева, каву, чай, 

спеції, тваринні та овочеві жири та продукти їх переробки, крупу, злаки та ін. 

Також було експортовано м'ясо тварин та птиці на суму 0,09 млрд дол. США. 

Загальний експорт товарів українського аграрного сектору до Єгипту склав 1 390 

млрд. дол. США, що складає 8,41% від аграрного сектору та 2,58% від 

загального експорту [204].  

Загалом у 2016 р. країни-члени ЛАД імпортували з України 

сільськогосподарських продуктів на суму 3 768,69 млрд дол. США (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Аграрний експорт України до країн-членів ЛАД 2016 рік 

Країна учасник Ліги 

Арабських Держав 

Аграрний експорт 

тис. дол. США 

Відсоток від загального 

експорту по ЛАД 

Алжир 130 933,85 3,47% 

Бахрейн 552,55 0,01% 

Джибуті 41 874,21 1,11% 
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Продовження Таблицы 2.9 

Єгипет 1 390 027,86 36,88% 

Йорданія 161 609,81 4,29% 

Ірак 131 953,42 3,50% 

Ємен 53 326,55 1,41% 

Катар 896,16 0,02% 

Комори 4,95 0,0001% 

Кувейт 9 893,74 0,26% 

Ліван 160 040,96 4,25% 

Лівія 202 122,89 5,36% 

Мавританія 17 312,21 0,46% 

Марокко 200 703,44 5,33% 

ОАЕ 159 216,55 4,22% 

Оман 33 764,56 0,90% 

Саудівська Аравія 629 138,85 16,69% 

Сомалі 1 181,20 0,03% 

Судан 75 632,40 2,01% 

Туніс 237 571,91 0,03% 

Загалом по ЛАД 3 768 691,92 100% 

Джерело: [75, 76] 

Дійсно, з огляду на вищезазначену статистику, необхідно зазначити, що на 

сьогодні експорт аграрної продукції у країни-члени ЛАД займає значну частку у 

загальному національному експорті та у зростанні ВВП України. Для того, щоб 

не зменшувати валютних надходжень, які стимулюють економіку в цілому, 

необхідно максимально диверсифікувати ринок збуту сільськогосподарського 

виробництва, у подальшому нарощувати торговельний оборот та створити умови 

для підписання угоди про ЗВТ з Лігою Арабських Держав. 

АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) – це складна та 

багатогранна організація, однак структура членства та асоційваного членства у 

ній є простою та більш зрозумілою – участь у Асоціації держав Південно-Східної 

Азії можлива у рамках регіонального форуму. Регіональний форум залучає 

більшу кількість учасників до діалогу, кінцевою метою, якого є створення 

мезаекономічного ринку та зони вільної торгівлі у всьому Азійсько-

Тихоокеанському регіоні. АСЕАН була створена п'ятьма державами (Бруней, 

Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни) у 1967 р., які підписали Бангкокську 

декларацію, яка була доповнена у 1976 р. Угодою про дружбу і співробітництво 

в Південно-Східній Азії і Декларацією АСЕАН, підписаною в Балі. У 1992 р. 

була підписана Сінгапурська декларація, спрямована на поглиблення 

економічного і політичного співробітництва і інтеграції в регіоні, а також 
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збільшення кількості членів (в організацію додатково вступили В'єтнам, 

Камбоджа, Лаос, Сінгапур; спостерігачами в організації є М'янма і Папуа-Нова 

Гвінея). 

Для країн АСЕАН характерне інтенсивне нарощування обсягів зовнішньої 

торгівлі. За період 1960-1997 рр. імпорт зріс майже у 100 разів, а експорт – у 

більш ніж 80 разів. Протягом останнього десятиріччя зберігається тенденція 

від'ємного зовнішньоторговельного сальдо. 

Цілями АСЕАН є:  

 сприяння регіональному співробітництву в економічній, соціальній та 

культурній сферах з метою зміцнення миру в регіоні;  

 прискорення економічного зростання, соціального прогресу та 

культурного розвитку в регіоні на основі спільних дій у дусі партнерства і 

рівноправ'я;  

 заохочення активного співробітництва та взаємної підтримки в 

економічній, соціальній, культурній, технічній, науковій та адміністративній 

сферах;  

 взаємодія у сфері науки й освіти, сільського господарства, 

промисловості та ін.;  

 сприяння тісному співробітництву з міжнародними регіональними 

організаціями. 

Вищим органом АСЕАН є Конференція глав держав та урядів, яка 

збирається раз на три роки, а центральним керівним органом – щорічна Зустріч 

міністрів закордонних справ, яка проходить в одній із країн-учасниць 

(головуючого обирають відповідно до порядку назв країн за англійським 

алфавітом). Виконавчим органом є Постійний комітет, який складається з 

міністра закордонних справ країни, який головує в АСЕАН у поточний період, та 

послів інших держав. Комітет здійснює поточну роботу між нарадами міністрів 

іноземних справ і збирається кілька разів на рік. Зустрічі міністрів економіки, а 

також інших міністрів готують спеціально створені комітети: з науки та 

технології, з соціального розвитку та ін. Секретаріат АСЕАН очолює 

Генеральний секретар, якого обирають через кожні три роки. Крім того, існують 

національні секретаріати на чолі з генеральними директорами для координації 

поточної роботи і підготовки рішень АСЕАН. Зовнішні зв'язки організації 
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підтримують 11 комітетів, які складаються з керівників дипломатичних 

представництв і знаходяться у столицях третіх країн: Берліні, Брюсселі, 

Вашингтоні, Веллінгтоні, Женеві, Канберрі, Лондоні, Оттаві, Парижі, Сеулі, 

Токіо [193]. 

На сучасному етапі АСЕАН спрямовує свою діяльність на поглиблення 

регіональної інтеграції та прийом з цією метою нових членів. Згідно з 

Сінгапурською декларацією, планується:  

 створення до 2020 р. Азіатської зони вільної торгівлі (АФТА);  

 встановлення загального пільгового митного тарифу на деякі види 

продукції;  

 створення «регіону миру, свободи і нейтралітету», а також зони, вільної 

від ядерного озброєння;  

 поглиблення співробітництва, особливо з Австралією, Канадою, 

Європейським Союзом, Республікою Корея, Японією, Новою Зеландією та 

США;  

 поглиблення співробітництва у таких нових для АСЕАН сферах, як 

безпека, фінанси, телекомунікації, туризм, транспорт, сільське господарство, 

навколишнє середовище; зміцнення інститутів АСЕАН. 

Для реалізації цих завдань був створений регіональний форум АСЕАН, 

офіційною метою якого є реалізація цілей та принципів Договору про дружбу та 

співробітництво у Південно-Східній Азії як загальновизнаного кодексу 

поведінки. Членами форуму є: члени АСЕАН, країни-партнери АСЕАН по 

діалогу (Європейський Союз, Японія, Республіка Корея, Канада, Нова Зеландія, 

США), країни-партнери АСЕАН по консультаціях (Китай, Росія).  

На думку автора доцільним було би розглянути АСЕАН не просто як окрему 

організацію, а формат АСЕАН+3, у межах якого провідні позиції займає 

Китайська Народна Республіка – країна, яка є найбільшим імпортером 

української сільськогосподарської продукції і у яку лише у 2015 р. з України 

було експортовано продукції на суму більш ніж на 1,2 млрд. дол. США (це 

більше 8% всього українського аграрного експорту та більше, ніж 50% від всіх 

поставок вітчизняних товарів до КНР) [75, 76]. 

Також учасниками цього формату міжнародного торговельно-економічного 

діалогу є Японія, до якої було експортовано продуктів аграрного сектору на суму 
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437,2 млн. дол. США (72,2% від усього українського експорту до країни) та 

Південна Корея (Республіка Корея), український аграрний імпорт до якої склав 

загалом 455,1 млн. дол. США. (60% від усього українського експорту до країни) 

[75, 76]. 

КНР підписала торговельну угоду з АСЕАН, яка додатково посилює 

торговельні зв'язки між АСЕАН і Китаєм. У той же самий час, Австралія і Нова 

Зеландія почали переговори для створення зони вільної торгівлі з АСЕАН, метою 

яких є значне зменшення торговельних бар'єрів протягом 2016-2020 рр. [175]. 

Щорічні конференції також є знаковими подіями для світового валютного 

ринку. В рамках зустрічей міністри фінансів провідних держав Азії – Китаю, 

Японії і Південної Кореї – проводять переговори з представниками країн 

АСЕАН, присвячені розробці стратегії захисту національних валют від 

спекуляцій на глобальному ринку Forex. Основою цієї стратегії є більш тісна 

співпраця країн Азії у фінансовій сфері. 

Згідно останньої конференції Азіатського банку розвитку, прийнято рішення 

про двократне збільшення коштів, що виділяються на програму фінансової 

взаємодопомоги між державами Азії у межах угоди «Chiang Mai Initiative». Це 

пакет двосторонніх договорів, що дозволяють учасникам угоди залучати валюту 

для інтервенцій у своїх партнерів під заставу державних цінних паперів. Угода 

дає країнам Азії інструмент для захисту національних валют від різких 

«стрибків» курсів на світовому ринку. 

Успіх цього проекту в основному залежить від позицій Китаю, Японії і 

Південної Кореї, які володіють величезними золотовалютними резервами, а 

відповідальність за реалізацію угоди «Chiang Mai Initiative» лежить на них. 

Міністри фінансів вже виступили на підтримку ініціативи індонезійського 

Центрального банку, а держави групи «АСЕАН+3» повинні модернізувати 

систему фінансової взаємодопомоги. Це передбачає не тільки збільшення обсягу 

коштів, що виділяються на стабілізацію валютних курсів, але також на 

розширення складу учасників пакту «Chiang Mai Initiative» [200]. 

Щодо аграрного сектору економіки України та його місця на ринку 

АСЕАН+3, то сучасний український виробник має всі підстави використати 

можливості ємного азіатського аграрного ринку («прогодувати» більш ніж 2 

млрд. населення регіону є вкрай непростим завданням) за умов дефіциту 
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сільськогосподарських продуктів та аграрної сировини, невибагливості 

азійського споживача (якість товару та стандартизація є відносно нижчою, на 

відміну від ринку ЄС або країн-учасниць Північноамериканської зони вільної 

торгівлі.  

Ринок країн-учасниць АСЕАН та ринок АСЕАН+3 – це нові експортні 

можливості для аграрного сектору економіки України та інструменти 

географічної диверсифікації цієї галузі. Станом на 2015 р. експорт до країн-

членів АСЕАН та АСЕАН+3 склав:  

Таблиця. 2.10. 

Аграрний експорт України до країн-членів  

АСЕАН та АСЕАН+3 у 2015 році 
Країна учасник  

АСЕАН 

Аграрний експорт 

тис. дол. США 

Відсоток від загального 

експорту по АСЕАН 

Бруней 588,00 8% 

В’єтнам 708,00 10% 

Індонезія 1922,14 27% 

Камбоджа 399,62 6% 

Малайзія 472,74 7% 

М’янма 755,72 11% 

Сінгапур 2180,35 31% 

Таїланд 82 1% 

Філіппіни 161,5 2% 

Загалом по АСЕАН 7270,348 100% 

Країна учасник в 

рамках АСЕАН+3 

Аграрний експорт 

тис. дол. США 

Відсоток від загального 

експорту по країнам +3 

Китай 18177,68 38% 

Японія 3056,25 6% 

Південна Корея 27168,73 56% 

Загалом по +3-учасникам 48402,68 100% 

Загалом по АСЕАН+3 55673,03 100% 

Джерело: [75, 76, 204] 

Особлива увага у сфері економічного співробітництва у межах «АСЕАН+3» 

приділяється створенню зони вільної торгівлі. За прогнозами експертів, 

формування відкритого ринку з населенням більш ніж 2 млрд чол. дозволить 

регіону до 2020 р. конкурувати з Європою і США. У 2005 р. між Китаєм і 

АСЕАН був підписаний договір, згідно з яким протягом 5 років більшість 

тарифних бар'єрів будуть усунені, що дозволить КНР зайняти один щабель із 

США за економічним впливом у регіоні. Однак вступ Китаю до СОТ означає 

посилення конкуренції для експортерів країн-учасниць АСЕАН з боку 

зарубіжних постачальників і головне – небезпеки зміни вектору потоків прямих 
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іноземних інвестицій від АСЕАН до КНР. 

Висновки до Розділу 2 

1. В результаті поглибленого аналізу поточного потенціалу виробництва 

українського аграрного сектору виявлено як те, що він значно перевищує 

потреби внутрішнього ринку, так і низку основних його проблем, пов’язаних із 

труднощами експорту сільськогосподарської продукції: паралельне існування 

різних форм господарювання (укладів), недостатня розвиненість нормативно-

правових засад, незавершеність процесів адаптації до вимог ЄС щодо якості та 

безпечності агросировини та харчових продуктів, низькі темпи техніко-

технологічного оновлення виробництва та відсутність мотивації виробників до 

дотримання агроекологічних стандартів. Всі зазначені проблеми сприяють 

нестабільності конкурентних позицій вітчизняних агровиробників на зовнішніх 

ринках сільськогосподарської продукції та продовольства країн ЄС, НАФТА, 

АСЕАН, ЛАД і СНД.  

2. Рівень державної підтримки виробленої сільськогосподарської продукції 

у індустріально розвинених країнах досить значний (США – 40 % від її вартості, 

у країнах ЄС – 35 %, у Японії – 70 %), тоді як в Україні він становить лише 

менше 10 %. Скасування ЄС переважної частки нетарифних обмежень для 

українського агроекспорту вимагає відповідних трансформацій українського 

регуляторного законодавства, адаптування до стандартів ЄС у таких сферах, як 

санітарні заходи, сертифікація і метрологія, проходження митниці, ринковий 

нагляд, оцінка відповідності. У середньостроковій перспективі значний 

потенціал агроринку України буде пов’язаний із об’єднанням зусиль 

агровиробників України та ЄС у виробничих ланцюгах та каналах збуту, що 

надасть змогу підвищити продуктивність національного агросектору за 

допомогою передачі передових технологій і практик ЄС. 

3. У більшості розвинених країн світу ефективність розвитку аграрного 

сектора має складну, комплексну основу, в якій інститут приватної власності на 

землю має функціональне значення. У сучасних умовах необхідно 

проаналізувати і запозичити основні принципи і механізм регулювання 

агросектору в ЄС, що включає гарантії прибутку аграрних підприємств, вплив на 

аграрний ринок і загальну структуру сільськогосподарського виробництва та 

його інфраструктуру, за допомогою відповідних фінансових інструментів 
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(компенсація за 1 га посівних площ; підтримка рівня цін для стабілізації доходів 

виробників продукції; пільгове кредитування аграрних підприємств; фінансова 

допомога у вигляді інвестиційних надбавок; страхування доходу 

товаровиробників; державна гарантія відшкодування страхових платежів та ін.). 

У зв’язку з цим Європейський фонд розвитку польських сіл представляється 

однією з найбільш успішних і цікавих моделей розвитку сільських територій в 

ЄС, яка може бути застосована і в Україні. 

4. Встановлено, що вітчизняні підприємства мають порівняльні переваги 

при експорті агропродукції, хімічної продукції та споріднених товарів, а також 

різноманітних промислових товарів на ринок країн СНД. У цих умовах 

важливим для країни є збереження позицій українських виробників на 

традиційному для них зовнішньому ринку збуту, що вимагає більш тісного 

співробітництва України з країнами СНД. Серед країн СНД основними 

імпортерами та споживачами українських товарів у взаємній торгівлі є Білорусь і 

Казахстан, (частка яких, після виключення РФ, становить 84 % від загального 

обсягу торговельних операцій між країнами Співдружності). З урахуванням 

специфічних переваг українських експортерів інноваційний вектор розвитку 

промислового виробництва аграрного сектору у країні повинен базуватися на 

поступовому підвищенні частки високотехнологічних товарів у загальному 

обсязі експорту. 

5. Проведений аналіз перспектив освоєння українськими агровиробниками 

ринку НАФТА дозволив визначити (крім виконання санітарно-гігієнічних вимог 

та міжнародних стандартів якості) такі ключові елементи входження на ринок як 

забезпечення контролю харчового ланцюжка шляхом впровадження системи 

аналізу ризиків, систематизація небезпечних чинників і контроль критичних 

точок (НАССР), практика біржової торгівлі і використання фінансових 

інструментів на ринках агропродукції (аграрні розписки, ф’ючерсні та форвардні 

контракти тощо), національні особливості прийнятної системи заготівлі, 

переробки і реалізації агропродукції, застосування інструментів страхового 

захисту сільськогосподарської діяльності.  

6. В результаті узагальнення досвіду економіки країн, що розвиваються, 

обґрунтовано можливість використання в Україні окремих зарубіжних 

інструментів державної підтримки агроекспорту. Так, у практичній діяльності 
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агроекспортерів і банків країн АСЕАН активно використовується форфейтинг із 

відповідно врегульованим правовим забезпеченням, а також лізинг і факторинг. 

В плані впровадження нових форм кредитування агроекспорту для України 

доцільним є використання успішного досвіду фінансової підтримки аграріїв 

Бразилії, який полягає у довгостроковому кредитуванні агровиробників за 

допомогою спеціального інструменту – розписки-сертифіката (CPR) на 

агропродукцію, підтвердженим заставою майбутнього врожаю. 

7. В процесі дослідження виявлено, що сьогодні основними ринками збуту 

української сільськогосподарської продукції є країни Азії (частка у загальному 

експорті – 39%), ЄС (29%), країни СНД (15%), Африки (15%). Основними 

експортерами агропродукції на ці ринки є агрохолдинги, які часто засновані 

іноземними компаніями, концентрують значні фінансові ресурси, мають доступ 

до технологій та політичний вплив на місцевому та національному рівнях. Їх 

вихід на експортні ринки таких економічних угруповань як ЄС, НАФТА, 

АСЕАН, ЛАД і країн СНД (шляхом попереднього розміщення певної частки 

акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах) надає можливість 

залучати зовнішні джерела кредитного фінансування з низькими відсотковими 

ставками, отримуючи, таким чином, суттєву конкурентну перевагу у порівнянні з 

іншими українськими виробниками агросектору.  

8. Активізація процесів інтеграції України та зростання векторної 

невизначеності зумовлює використовувати для прогнозування розвитку 

аграрного сектору моделі на основі нейронних мереж, що надають можливість 

враховувати асиметричність інформації, невизначеність розвитку економічних 

процесів, наявність нелінійних зв’язків і непередбачувану швидку зміну 

суб’єктивних чинників. Від того, наскільки оперативно й ефективно вітчизняний 

аграрний сектор адаптується до нових умов господарювання, залежать його 

подальші перспективи зайняти гідне місце серед провідних виробників 

агропродовольчої продукції в світі. У зв’язку з цим необхідним кроком є 

створення Аналітично-Координаційної Платформи для консолідації інтересів 

усіх суб’єктів АПК та їх представництва на державному та міжнародному рівнях, 

яка має стати ефективним мозковим центром, зокрема для ретельного аналізу та 

прогнозу наслідків нормативно-правових актів, що пропонуються для аграрної 

сфери, об’єднає зусилля науки, галузевих асоціацій та експертів.  
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9. Істотним стримувальним елементом розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності українських агропідприємств є недосконалість системи заходів 

державного стимулювання експорту, відсутність системи інформаційного 

забезпечення і моніторингу розвитку галузі, в якій здійснюють свою діяльність 

аграрії, а це, у свою чергу впливає на умови та способи виходу на нові 

міжнародні агроринки. З метою оцінки рівня впливу державного втручання в 

діяльність аграрного підприємства в поточному періоді запропоноване 

запровадження індексу державного регулювання підприємств відповідної галузі 

народного господарства, який буде залежати від рівня економічного 

регулювання у промисловості. Використання показника рівня державного 

регулювання діяльності підприємств виводить оцінку ефективності реалізації 

виробничого потенціалу на якісно новий рівень, що, у свою чергу, сприяє 

вдосконаленню діяльності вітчизняного суб’єкта ЗЕД. 

Висновки і результати дисертаційного дослідження, наведені в розділі 2, 

опубліковані у наукових статтях автора:  

1. Гуменюк Я.М. Потенціал Ліги Арабських Держав у системі 

диверсифікації та пошуку нових ринків збуту аграрної продукції українського 

виробництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 

Запоріжжя. 2016. №5(05). Ч. 1. С. 12-16. 

2. Гуменюк Я.М. Використання потенціалу Китаю для виходу на азійські 

ринки збуту аграрної продукції Актуальні проблеми міжнародних відносин: 

Збірник наукових праць. Київ ВАДЕКС, 2016. С.80-85 

3. Гуменюк Я.М. Місце аграрного сектору економіки України в глобальній 

продовольчій системі. Економіка, Фінанси, Право 2016. Київ. С.79-86.  

4. Гуменюк Я.М. Взаємозв’язок аграрного сектору економіки України та 

глобальної продовольчої системи. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 

Прага. 2016. Ч.2. С.126-133.) 

5. Гуменюк Я.М. Удосконалення моделі інтеграційного розвитку аграрного 

сектору економіки України з ЄС. Економіка, Фінанси, Право. Київ. 2016. С.79-86. 

6. Гуменюк Я.М. Зона вільної торгівлі між Україною та Єгиптом та місце 

аграрного сектору в ній Економіка, Фінанси, Право. Київ. 2017. – С.15-18.  
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РОЗДІЛ 3.  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ У  

СИСТЕМІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Система державної підтримки у забезпеченні ефективності експорту 

аграрної продукції 

Розширення і поглиблення зовнішньоторговельного партнерства, активізація 

інтеграції на регіональному та глобальному рівнях в систему світової торгівлі на 

основі диверсифікації зовнішньої торгівлі аграрного сектору можливі за умови 

ефективної державної підтримки. 

На нашу думку, до числа методів державної підтримки експорту та надання 

преференцій експортерам продукції аграрного виробництва, можна було б віднести 

надання високоякісних фінансових послуг, страхових, податкових та митних 

кредитів, кредитних пільг, організаційно-інформаційних консультацій щодо 

експорту продукції та виходу на нові ринки збуту. 

Однією з форм надання підтримки експорту та інших складових 

зовнішньоекономічної діяльності з боку держави виступає система дипломатичної 

підтримки і супроводу комерційних проектів українського бізнесу в цілому та 

агробізнесу, зокрема, за кордоном з повноцінним використанням інструментарію 

економічної дипломатії. 

Ці питання на даний час мають достатній розвиток в науково-теоретичному 

плані і знайшли ефективне застосування в практиці зовнішньоекономічної 

діяльності, перш за все, економічно та соціально розвинених країн. Більш того, як 

свідчить аналіз спеціальних літературних джерел і статистичних матеріалів ряду 

міжнародних організацій в частині зовнішньої торгівлі, чим вище рівень 

економічного та соціального розвитку держави, тим вище ступінь державної 

підтримки експорту і тим більші можливості для цього використовує держава. 

У Федеративній Республіці Німеччина високі позиції серед світових 

експортерів забезпечені не тільки якістю, технічним рівнем і асортиментом 

продукції, що випускається, а й активною участю держави в сприянні експорту. 

Відповідно до ст. 73 Основного Закону ФРН [157] Федертивна Республіка наділена 

винятковою законодавчою компетенцією в питаннях зовнішніх зносин, договорів 

про торгівлю і судноплавство, свободи товарообігу, товарообороту і розрахунків з 
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іншими країнами, включаючи питання митної та прикордонної охорони. 

В основі зовнішньоекономічної політики Німеччини зафіксовано, перш за все, 

розуміння того, що центральна роль належить власній ініціативі підприємства в 

пошуку нових ринків збуту, а в наступну чергу державне сприяння 

зовнішньоекономічної діяльності не може підміняти роботу внутрішньої 

мікроекономіки, але воно може надавати допомогу підприємствам у відкритті 

зовнішніх ринків і впливати на поліпшення рамкових умов для діяльності самих 

підприємств, в тому числі і виробників агарної продукції [139]. Завдяки такій 

системі діяльності і побудови зовнішньоекономічної політики німецький аграрний 

сектор отримав істотну підтримку і сприяння успішній експортній динаміці. 

Ухвалення Закону про зовнішньоекономічну діяльність [119] від 28 квітня 

1961 року з наступними доповненнями від 19 грудня 2005 р зумовило формування 

німецької системи сприяння зовнішньоекономічної діяльності, яку спільно 

забезпечують держава і економіка. Так, сформовані і успішно функціонують «три 

колони німецької зовнішньоекономічної діяльності» [142]: 

1) зарубіжні представництва (посольства і консульства); 

2) зарубіжні торгові палати і делегати, а також відповідні представництва 

німецької економіки; 

3) Федеральне агентство зовнішніх економічних відносин. 

Всі три названі групи німецьких організацій присутні на всіх найбільш 

важливих експортних ринках світу. В інших країнах у будь-якому випадку німецькі 

підприємства знаходять закордонні представництва як партнерів і помічників, 

особливо, якщо це стосується налагодження партнерських добросусідських взаємин 

з потенційними партнерами відповідних країн. 

Федеральне міністерство економіки і технологій Німеччини тісно співпрацює в 

зазначених програмах з Регіональними ініціативами німецької економіки, до яких 

належать Тихоокеанському-азіатський комітет німецької економіки, 

Латиноамериканська ініціатива, Ініціатива Близького і Середньго Сходу, Ініціатива 

Південної Африки, Східний комітет німецької економіки. Одночасно Федеральне 

міністерство економіки і технологій забезпечує координацію діяльності різних 

виконавців в сприяння зовнішньоекономічній діяльності Федерації і Федеральних 

Земель [185]. Відповідно на земельному рівні також діє ефективна система 

експортних гарантій.  



 

128 

ФРН сприяє в особливих сферах підприємницької діяльності за кордоном, в 

тому числі, в питаннях участі в міжнародних ярмарках і страхування експортних 

кредитів виробникам продукції аграрного сектору. Останнє викликає значний 

інтерес з боку іноземних партнерів і заслуговує на особливу увагу при розробці 

диверсифікаційній моделі зовнішньої торгівлі аграрною продукцією України. 

Проведені дослідження показали, що державна підтримка в Німеччині 

використовується як один із найефективніших видів регулювання сільського 

господарства та спрямована на дотримання вимог щодо: 

 збереження у робочому сільськогосподарському стані 

сільськогосподарських земель, а саме: попередження ерозії ґрунту; збереження у 

ґрунті органічних речовин, які захищають його структуру, проведення гумус-

досліджень ґрунту; чіткого дотримання визначених законодавством сівозмін; 

заборон на спалювання стерні та зрошування сільськогосподарських угідь; 

застосування заходів захисту і збереження постійних пасовищ; збереження в 

сільськогосподарських районах елементів ландшафту; 

 збереження флори та фауни, зокрема дотримання вимог зі збереження 

птахів, ґрунтових вод, застосування обмежень з використання нітратів, зокрема 

дотримання вимог щодо обробки ґрунту азотними добривами, дотримання вимог 

стосовно зберігання рідких добрив, твердого гною та силосу, упровадження 

обмежень щодо використання пестицидів, дотримання вимог щодо захисту рослин, 

зокрема культурних, дотримання вимог щодо захисту сільськогосподарських 

тварин, у т. ч. бджіл, дотримання вимог щодо захисту від хвороб тварин; 

 дотримання вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин, зокрема свиней, 

великої рогатої худоби, кіз та овець, а також маркування м'яса; 

 дотримання вимог щодо виробництва, гігієни й безпеки харчових продуктів, 

дотримання вимог щодо виробництва та гігієни кормів; 

 проведення систематичного контролю та впровадження системи санкцій 

[30]. 

Федеративний уряд пропонує експортерам аграрної продукції і кредитним 

інститутам застрахувати, так звані, відносні іноземні ризики експортної діяльності 

(ризики покупців і політичні ризики відповідних країн). Процес і принципи 

прийняття рішень регулюються директивної лінією Федерального міністерства 

економіки та технологій Німеччини від 30 грудня 1983 р частині прийняття на себе 
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експортних гарантій, а також директиви від 26 квітня 2001 року про прийняття до 

уваги екологічної та соціальної політики і політики розвитку («Hermes – 

Umweltlinien») [148]. 

Система державного страхування експорту в ФРН діє на підставі Закону, 

прийнятого в 1949 р, відповідно до якого уряд ФРН прийняв на себе гарантії і 

поручительства за експортними операціями. Процедура і принципи прийняття 

рішень за заявками експортерів і фінансових інститутів на державне страхування 

експортних операцій регулюються зазначеними вище Директивами з прийому 

експортних поручительств від 30 грудня 1983 року. Відповідно до Директив все 

заявки розглядаються Межміністерським комітетом щодо експортних гарантій та 

фінансових порук. До складу комітету входять представники федеральних 

міністерств закордонних справ, економіки та технологій, фінансів, економічного 

співробітництва і розвитку. Діяльністю комітету керує Федеральне міністерство 

економіки і технологій. Комітет активно співпрацює з промисловими 

підприємствами і банками, які працюють в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Відповідно до законодавства ФРН, умовою для надання експортної гарантії 

або поручительства є те, що експортні операції, які страхуються від політичних і 

економічних ризиків, не повинні порушувати чинних правових норм і суперечити 

інтересам ФРН. Головним при цьому залишається фактор сприяння розвитку 

німецької економіки. При цьому можуть бути також враховані й інтереси країни-

імпортера. Ризик надання експортної гарантії або поручительства повинен бути 

виправданим, тобто здійснення експортної операції має забезпечуватися без 

виникнення збитків. 

Державні гарантії та поручительства в ФРН покривають: 

1) виробничі ризики (ризики, що виникають до відвантаження експортного 

товару); 

2) експортні ризики (ризики, що виникають після відвантаження товару). 

Сутність гарантій полягає в тому, що з коштів федерального бюджету ФРН 

експортеру відшкодовуються збитки, які виникають у зазначених вище випадках, за 

винятком тільки частини ризику, яку несе сам експортер. Ця частка спеціально 

обумовлюється в гарантійному документі та становить, як правило, 10% за всіма 

ризиками політичного і виробничого характеру і 15% у випадках експортних 

ризиків. 
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При фінансуванні експортної операції із залученням банківського кредиту 

експортером страхуються виробничі ризики в обсязі всіх витрат виробництва з 

виготовлення призначеного на експорт аграрного продукту (за винятком авансу і 

прибутку), а також експортні ризики в обсязі суми всіх платежів, які підлягають до 

оплати експорту з моменту відвантаження товару імпортеру. Крім того, німецьким 

банком, який кредитує операцію, страхуються всі ризики за фінансовим кредитом в 

обсязі суми вимог по ньому. 

Експортні гарантії надаються тільки за умови оплати експортером страхової 

премії (відшкодування). Її розмір залежить від: 

 обсягу підлягають страхуванню сум; 

 термінів надання кредитів; 

 умов платежу; 

 категорії замовника (державний або прирівняний до нього приватний, а 

також із зустрічною гарантією банку); 

 форми подання покриття (експортні чи виробничі ризики); 

 категорії країни – імпортера. 

Потужні державні програми підтримки експорту сільськогосподарського 

сировини і продовольства діють і в США. Нарощування експорту 

сільськогосподарської продукції в країні спирається на «наскрізну» різнобічну 

підтримку державою фермерських господарств, що охоплює всі ступені їх 

життєвого циклу. Програми підтримки експорту сільськогосподарської продукції, 

націлені на підвищення конкурентоспроможності американської продукції, 

збільшення експортних поставок, розширення ринків збуту, – одна з ланок 

державної аграрної політики, на які виділяються приблизно 6% бюджету 

Міністерства сільського господарства США. Їх реалізацією займається Служба 

сприяння зовнішньоекономічній діяльності фермерських господарств 

(ForeignAgricultural Service – FAS) [46]. 

«Експортні» програми в США складають три блоки: 

1) прямих експортних субсидій; 

2) розвитку експортних ринків; 

3) гарантування експортних кредитів. 

Програми експортних субсидій (Dairy Export Incentive Program – DEIP, Export 

Enhancement Program – EEP) передбачали стимулювання експорту молочної 
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продукції і збільшення експорту, і тільки до 2013 р з метою виконання вимог СОТ 

програма EEP (з поступовою відмовою від субсидій) була скасована. Ці програми 

передбачали виплату наявних бонусів експортерам після поставки товару при умові 

FAS в країни і в обумовленому та вказаному обсязі. Ці виплати давали можливість 

американським фермерам продавати сільськогосподарську продукцію на зовнішніх 

ринках за цінами, меншим від загальних витрат експортерів з її придбання. 

Програма EEP охоплювала такі види сільськогосподарської продукції: пшеницю, 

пшеничне борошно, рис, заморожену птицю, ячмінь, солод, яйце, рослинна олія 

[149]. 

У число програм з розвитку експортних ринків, на які не поширюються 

вимоги СОТ, входять наступні: 

1) програма сприяння виходу на зовнішні ринки / Market Access Program 

(MAP); 

2) програма розширення експортної діяльності на зарубіжних ринках / Foreign 

Market Development Program (FMDP); 

3) програма просування експортної продукції на ринках країн, що 

розвиваються / Emerging Markets Program (EMP); 

4) програма поширення зразків експортної продукції / Quality Samples Program 

(QSP); 

5) програма дотримання технічних стандартів при експорті деяких зернових 

культур / Technical Assistance for Specialty Crops Program (TASC). 

Програми підтримки експорту продовольства з гарантування експортних 

кредитів мають на меті сприяти експорту продукції фермерських господарств 

США. У 1980 – 1990 рр. в США таких програм було близько десяти, а в даний час 

виконуються дві: 

1) програма гарантування експортних кредитів (GSM-102); 

2) програма надання гарантії за експортними кредитами на виробництво 

сільськогосподарської інфраструктури / Facility Guarantee Program (FGP). 

В рамках цих програм приватні фінансові інститути кредитують майбутніх 

імпортерів американської продукції, а Товарно-кредитна корпорація США (ТКК) 

надає гарантії за цими кредитами. 

За програмою гарантування експортних кредитів (GSM-102) Товарно-кредитна 

корпорація надає гарантії за експортними кредитами, виданими приватними 
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банками США, через безвідкличний доларовий акредитив на покупку імпортером 

американської сільськогосподарської продукції та продовольства. Гарантії за 

кредитами надаються, головним чином, країнам, що розвиваються, в яких на 

покупку американської експортної продукції немає власних коштів, а місцеві банки 

видають кредити тільки під гарантію ТКК США. 

Програма надання гарантії за експортними кредитами на виробництво 

сільськогосподарської інфраструктури (FGP) має на меті розширення експорту 

сільськогосподарської продукції в країни, що розвиваються. Надані гарантії за 

експортними кредитами на поставку товарів і послуг із США повинні дати 

можливість імпортеру облаштувати необхідну інфраструктуру (складські 

приміщення, комунікації і т.п.). 

Слід зазначити, що перераховані програми розвитку експортних ринків 

передбачають виділення досить значних фінансових ресурсів для підтримки 

експортерів. Так, якщо в 2000 р. на цілі фінансування основних програм FAS 

Міністерства сільського господарства США було використано 3280 млн. дол. США, 

то в 2010 році – 5679 млн. дол. США, а в 2016 р – 7650 млн. дол. США [46]. 

Таким чином, успішна експортна експансія США на світових ринках 

сільськогосподарської продукції та продовольства в значній мірі обумовлена 

збалансованої політикою держави в аграрному секторі, заснованої на підвищенні 

конкурентоспроможності продукції, що виробляється, сприяння 

сільськогосподарському експорту, стимулювання зовнішнього попиту на 

продукцію США. 

Наведений досвід використання механізмів державної підтримки експорту 

аграрної продукції і надання сприяння експортерам ряду економічно розвинених 

країн з успіхом може бути використаний в системі зовнішньоекономічних відносин 

аграрного сектору економіки України в контексті диверсифікації та пошуку нових 

ринків збуту. 

При цьому слід зазначити, що в багатьох розвинених державах великі 

можливості для експортної експансії закладені в системі дипломатичної підтримки і 

дипломатичного супроводу комерційних і інвестиційних проектів, тобто у 

використанні інструментарію економічної дипломатії. З цього приводу відомий 

французький економіст і дипломат Каррон де ла Кар'єр Г. пише: «Вимоги 

конкуренції і купівельний попит, які завжди доводилося брати в розрахунок, 
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роблять нагальним більш, ніж раніше, введення нових методів державного 

втручання. 

Ситуація на ринках привела, таким чином, до змін, іноді досить значним, в 

традиційні засоби держвтручання, але більш за все вона вплинула на способи 

сприяння підприємствам. Заслуговують згадки чотири прояви цих змін. По-перше, 

інформація стала більш цілеспрямованою. По-друге, значна частина послуг стала 

надаватися за плату. По-третє, держави все частіше беруть шефство над 

підприємствами, і, нарешті, по-четверте, розробляючи свою власну торговельну 

стратегію, вони прагнуть надати своїм діям не меншу ефективність, ніж це роблять 

зі свого боку самі підприємці» [66]. 

Головними стратегічними завданнями економічної дипломатії в контексті 

підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності є наступні: 

  забезпечення найбільш вигідних умов для участі національної економіки в 

міжнародному поділі праці, інтеграцію її в глобальну систему світогосподарських 

зв'язків; 

  політичне сприяння вітчизняному бізнесу в його діяльності за кордоном, в 

забезпеченні його доступу на існуючі та потенційні ринки; 

  забезпечення повномасштабних торговельних, інвестиційних, фінансово-

кредитних відносин з іншими державами, активної співпраці з міжнародними 

організаціями; 

  координація зовнішньоекономічної діяльності уряду, подолання 

фрагментації зовнішньоекономічної діяльності в зв'язку зі значним зростанням 

кількості її суб'єктів, активним залученням до зовнішньоекономічній сфері не 

тільки державних, але і приватних структур [23]. 

При цьому слід розрізняти політичні та економічні цілі, які ставляться перед 

економічною дипломатією. 

До політичних цілей, досягнення яких має покладатися на економічну 

дипломатію, відносяться: 

1) мінімізація втрат і максимальне отримання вигод з використанням переваг 

від інтеграції в глобалізованій економіці; 

2) активну участь у створенні світовою спільнотою ефективного і 

справедливого міжнародного торгово-економічного режиму; 

3) встановлення і підтримання постійних контактів між країнами-партнерами; 
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4) інформування та роз'яснення офіційної позиції свого уряду в країні 

перебування; 

5) підготовка і проведення переговорів від імені та за дорученням своєї 

держави з метою гармонізації інтересів сторін і досягнення взаємної згоди; 

6) діяльність щодо мінімізації ризиків і загроз, які можуть впливати на 

характер дво- і багатосторонніх міждержавних відносин [94]. 

У числі економічних цілей економічної дипломатії наступні: 

1) забезпечення ефективного позиціювання держави в системі міжнародних 

економічних відносин; 

2) зміцнення позицій вітчизняних підприємців в перспективних галузях 

світової економіки; 

3) диверсифікація та поглиблення участі країни в системі міжнародного поділу 

праці; 

4) гармонійне застосування механізмів дво- та багатостороннього 

співробітництва з метою просування товарів, послуг і капіталів на світові ринки; 

5) захист і просування інтересів суб'єктів підприємницької діяльності своєї 

держави, а також сприяння стабільному розвитку стратегічних галузей економіки 

[122]. 

Розглядаючи систему державної підтримки і використання економічної 

дипломатії в забезпеченні ефективності зовні економічної діяльності, необхідно 

пам'ятати, що успішна економічна дипломатія сьогодні має три головні 

компоненти: 

по-перше, наявність вивіреної в частині завдань і пріоритетів національної 

зовнішньоекономічної стратегії; 

по-друге, адекватних потребам країни інститутів і механізмів відстоювання 

національних інтересів в світогосподарських зв'язках; 

в третє, достатніх фінансових ресурсів для досягнення цілей 

зовнішньоекономічної політики [63]. 

Національні зовнішньоекономічні стратегії мають досить індивідуальний 

характер в кожній державі, при цьому вони повинні враховувати вельми широкий 

спектр внутрішніх і зовнішніх чинників і умов, керуватися відповідними цілями, 

пріоритетами, завданнями та перспективами. На відміну від них, інститути та 

механізми відстоювання національних інтересів постають в більш узагальненому і 
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уніфікованому вигляді, що представляє практичний інтерес в контексті 

використання позитивного досвіду. 

Система супроводу зовнішньоекономічної діяльності по реалізації на практиці 

завдань економічної дипломатії країни охоплює органи державного регулювання 

зовнішньоекономічних зв'язків та структури приватної економічної дипломатії 

(торгово-промислові палати). Серед провідних країн світу налагоджені системи 

супроводу зовнішньоекономічної діяльності мають такі держави як КНР, США, 

Франція, ФРН, Японія. Досить цікавий досвід в цьому питанні Швейцарської 

Конфедерації. 

Розглядаючи діяльність по дипломатичній підтримці експорту необхідно 

розмежувати її за двома складовими: 

по перше, це використовувані форми і методи дипломатичного супроводу та 

сприяння; 

по друге, функціональне забезпечення (робота призначених для цього 

відповідних представництв, перш за все дипломатичних, за кордоном). 

До методів економічної дипломатії, спрямованим на відстоювання і 

просування економічних інтересів країни в сфері зовнішньоекономічних відносин 

відносяться: 

 проведення переговорів з іноземними державами на офіційному рівні; 

 проведення двосторонніх, тристоронніх і багатосторонніх консультацій; 

 здійснення візитів (державних, офіційних і робочих); 

 проведення робочих зустрічей; 

 участь в міжнародних конференціях; 

 організаційне забезпечення підтримки та сприяння вітчизняним 

підприємствам у зовнішньоекономічних відносинах; 

 моніторинг зовнішніх ринків в розрізі товарів, послуг і країн . 

У сучасній економічній дипломатії активно використовуються також 

відповідні форми роботи, метою яких є сприяння національному експорту на 

зовнішніх ринках. Найбільшого поширення набули такі форми: 

 діяльність постійних міжурядових комісій; 

 проведення економічних і інвестиційних форумів; 

 проведення днів економіки аккредитующих держав в країнах перебування 

представництв; 
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 організація і проведення коопераційних бірж; 

 організація залучення національних експонентів для участі у виставкових 

заходах та виставках-ярмарках в країнах перебування [95]. 

В контексті використання інструментів економічної дипломатії з метою 

забезпечення ефективності зовнішньоекономічних зв'язків особливий інтерес 

представляє досвід економічно розвинених держав в частині їх функціонального 

забезпечення за кордоном дипломатичними та іншими представництвами. 

Так, в основі французької системи дипломатичного супроводу 

зовнішньоекономічної діяльності лежить мережа економічних місій, прикріплених 

до Посольств Франції. Структурно економічні місії підпорядковані Управлінню 

зовнішньоекономічних зв'язків (Direction des Relations Economiques Exterieures, 

DREE) Міністерства економіки, фінансів і промисловості Франції. 156 французьких 

економічних місій працюють в 113 країнах світу [28]. При цьому місіями 

виконуються наступні види робіт: 

1) інформаційне забезпечення Міністерства економіки, фінансів і 

промисловості Франції, Французького центру зовнішньої торгівлі (Centre Frangais 

du Commerce Exterieur, CFCE), Французького агентства з міжнародного розвитку 

підприємств (UBIFRANCE) про стан ринків, ринкової кон'юнктури, цінової та 

митної політики країн перебування; 

2) надання консультацій французьким компаніям в частині доцільності виходу 

на місцевий ринок з відповідними товарами і послугами; 

3) дослідження (на платній основі) ринку в країні перебування на замовлення 

французьких компаній, надання їм відповідного довідника-гіда по конкретним 

галузям економіки; 

4) організація для французьких компаній зустрічей з потенційними партнерами 

в країні перебування. 

Крім економічних місій Франції при її Посольствах, у великих країнах, з якими 

торгують французькі підприємства, функціонують змішані торгово-промислові 

палати. 

Велику роль в просуванні французьких товарів і інвестицій, наприклад, на 

африканський ринок, грають «радники Франції по зовнішній торгівлі». Цей 

інститут існує вже понад 100 років. Керівники найбільших французьких 

підприємств за кордоном, які довгий час пропрацювали в країні і реально знають її 
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бізнес-середовище, можуть стати радниками по зовнішній торгівлі (в світі працює 

понад 3400 таких радників) [35]. 

Особливістю інституційної державної підтримки експорту в США є часткове 

поділ її функцій між Департаментом торгівлі (несільськогосподарські товари) і 

Департаментом сільського господарства (сільськогосподарська продукція). 

Організаційно в країнах-партнерах (імпортерах американської продукції) працюють 

американські торговельні місії (Foreign Commercial Services), які не тільки 

сприяють експортної експансії фірм США, але і в певній мірі відповідальні за 

просування на місцеві ринки вироблених в США товарів. Структурно торгові місії 

підкоряються Торгової службі США, утвореної в 1980 р, що входить до складу 

Департаменту торгівлі США. У більш ніж 150 американських торгових місіях при 

Посольствах і консульствах США працює понад 1800 фахівців [22]. 

Зміст американської моделі сприяння експортної експансії – у виконанні 

комплексу робіт і послуг для американського бізнесу як на безкоштовній основі, так 

і за певну плату. 

Безкоштовно для американських компаній надаються: 

 торгові гіди по країні перебування (складаються на регулярній основі 

торговими місіями і торговими секціями Посольств США, охоплюють інформацію 

про загальний стан економіки, інвестиційний клімат і потенційних контактах); 

 маркетинговий аналіз відповідних промислових сегментів країни 

перебування; 

 аналіз міжнародних ринків (тенденції на світових сировинних і товарних 

ринках). 

На платній основі (практикується використання договірних цін) для 

американських експортерів торгові місії виконують: 

 комплексні маркетингові дослідження (дані про попит та пропозицію на 

конкретні товари в країні перебування, про стандарти, про основних постачальників 

продукції, імпортерах і дистриб'юторських мережах); 

 « Профіль зарубіжних компаній» (повна інформація про конкретну компанію 

країни перебування, з усіма необхідними реквізитами, кредитною історією, 

виділенням сильних сторін і слабких місць в діяльності); 

 послуги з організації двосторонніх ділових зустрічей; 

 послуги з організації поїздок бізнесменів з США в країну перебування 
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торгової місії з метою пошуку партнерів, участі в презентаційних заходах та 

налагодженню комерційних зв'язків. 

У числі державних структур, що сприяють американської експортної експансії 

слід назвати Агентство США з торгівлі та розвитку. Метою його діяльності є 

збільшення експортних можливостей США за рахунок фінансування інвестиційних 

проектів зі створення об'єктів інфраструктури, а також проведення досліджень в 

галузі використання ресурсів в країнах, що розвиваються. 

До структурам приватної економічної дипломатії США, які активно працюють 

за межами країни, відносяться американські торгово-промислові палати. 

Позитивний досвід підтримки учасників зовнішньоекономічної діяльності 

накопичено в Швейцарській Конфедерації. Цю роботу виконує 150 Посольств і 

Генеральних консульств Швейцарії. Державним органом, який здійснює 

стратегічний контроль над виконанням заходів в сфері підтримки національних 

експортерів, як зазначалося вище, є Державний секретаріат економіки СЕКО – 

структурний підрозділ Федерального департаменту (міністерства) економіки 

Швейцарії. 

Оперативно координацію та реалізацію підтримки швейцарських експортерів 

здійснює «Бізнес-мережі Швейцарії». У його завдання входить: 

 сприяння участі швейцарських фірм в зарубіжних виставках і ярмарках; 

 організація бізнес-місій швейцарських експортерів за кордон; 

 надання інформаційних послуг по ринках окремих країн і товарів; 

 надання сприяння швейцарським компаніям в пошуку іноземних партнерів; 

 надання допомоги малому та середньому бізнесу [214]. 

При прямій підтримці держави в країнах і окремих регіонах, які розглядаються 

як ключові або перспективні ринки для швейцарського експорту, осікся відкрила 

швейцарські бізнес-представництва (бізнес- хаби). В даний час вони діють в 18 

державах, в тому числі, в Австрії, Бразилії, Великобританії, Індії, Іспанії, Італії, 

Канаді, КНР, Польщі, Росії, США, ФРН, Франції, Південній Африці, Південній 

Кореї, Японії, в регіонах Перської затоки і країн АСЕАН. 

Особливістю швейцарської моделі підтримки національного експорту є також 

фінансове забезпечення з боку держави стимулюючих заходів. Кошти з 

федерального бюджету спрямовуються як на безпосереднє стимулювання експорту, 

так і на просування Швейцарії на зовнішніх ринках, на підтримку туристичної 
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сфери, на створення і підтримку діяльності так званих експортних платформ, що 

дозволяють більш ефективно інтегрувати швейцарські інновації в світову торгівлю. 

Внутрішня і зовнішньоторговельна політика Канади являє собою приклад 

збалансованого підходу до участі в глобальному процесі ринкової інтеграції та 

надання підтримки секторам агропрому, що мають життєво важливе значення для 

процвітання національної економіки. В основу політики Канади в галузі сільського 

господарства покладено чотири інноваційні програми управління серйозними 

ризиками в агросекторі. Створивши систему підтримки, здатну реагувати на раптові 

природні катаклізми і заподіяна ними шкоду сільгоспвиробництва, канадський уряд 

має можливість мінімізувати наслідки факторів ризику, що дозволяє йому 

впевненіше домагатися подальшого процвітання сільського господарства. 

Для того щоб забезпечити дотримання зобов'язань перед СОТ, Канаді 

належало вирішити задачу реформування своєї сільськогосподарської та 

торговельної політики таким чином, щоб зберегти її конкурентоспроможність і 

разом з тим відстояти свої національні цілі зі створення процвітаючого агросектора. 

Політика Канади в сфері сільського господарства координується спільними 

зусиллями як федерального уряду, так і урядів провінцій на основі угод, 

покликаних ефективно втілювати в життя національні програми і вирішувати 

питання регіонального значення. Широка підтримка сільського господарства 

Канади розгорнулася з прийняттям у 2002 році Рамкової угоди про політику в 

галузі сільського господарства і виробництва продовольства на XXI століття. 

Одним з основних напрямків агрополітики Канади є завоювання світового 

лідерства в сфері продовольчої безпеки, інновацій та екологічно стійкого 

виробництва. Об'єктом державної підтримки є сільгоспвиробники, які отримують 

допомогу за програмами управління комерційними ризиками, таким як програми 

підтримки доходів фермерів, а також програми природоохоронних заходів, 

продовольчої безпеки, інновацій та оновлення [131]. 

Додатково до програми «Агростабіл» були розроблені також програми 

провінцій. Наприклад, в провінції Квебек діє програма управління ризиками під 

назвою «Стабілізаційний страхування доходів фермерів», яка призначена для 

забезпечення додаткової підтримки (крім програми «Агростабіл») 

сільгоспвиробників за допомогою механізмів страхування цін. За умовами цієї 

програми сільгоспвиробники отримують компенсаційні платежі в тих випадках, 
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коли середня ринкова ціна падає нижче контрольної ціни на конкретні товари. 

Повідомляється, що уряд провінції Квебек сплатив 2/3 вартості страхових премій за 

програмою ССДФ [131]. 

В останні роки канадський уряд активізував свої зусилля з пошуку таких 

ринків, на яких Канада за допомогою своєї сільгосппродукцією змогла б 

вибудовувати нові партнерські відносини в торгівлі. У 2009 році урядом було 

сформовано Секретаріат з питань доступу на ринки, якому доручено координувати 

ініціативи уряду з галуззю, провінціями і територіями для активного впровадження 

в життя стратегії пошуку нових і освоєння існуючих ринків для реалізації продукції 

та продовольства агропромислового комплексу Канади. До складу Секретаріату 

входять керівники цілої низки зацікавлених організацій і відомств, які 

представляють торгівлю і сільське господарство, таких як Міністерство сільського 

господарства і продовольства Канади, Канадське агентство продовольчої інспекції 

та Міністерство закордонних справ і зовнішньої торгівлі. 

За останніми даними, наданими урядом Канади СОТ, основні програми 

підтримки сільського господарства в Канаді потрапляють в «жовтий кошик» як 

визначено Угодою СОТ по Сільському Господарству. Основні заходи підтримки, 

прив'язаною до конкретних продуктів включають прямі виплати 

сільгоспвиробникам зернових культур і яловичини в рамках Програми страхування 

та стабілізації доходів фермерів (ССДФ) провінції Квебек. Система управління 

пропозицією охоплюється заходами підтримки, прив'язаною до конкретного 

продукту, шляхом підтримки ринкових цін. Заходи підтримки ринкових цін 

включають механізм цінової підтримки вершкового масла і знежиреного молочного 

порошку. Не пов'язані з конкретним продуктом заходи агрегованих показників 

підтримки, як правило, включають в себе основні програми внутрішньої підтримки 

Канади в рамках управління комерційними ризиками. Данна програма, на частку 

яких припадає велика частина заходів фінансування, включає в себе такі програми, 

як «Агробуд», «Агростабіл», «Агроінвест» і «Програму авансових платежів» [131]. 

Крім своєї участі в такій важливій міжнародній ініціативі, як 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), Канада постійно 

прагне зміцнювати свої торговельні відносини і з новими партнерами. У 2009 році 

Канада приєдналася до Європейської Асоціації Вільної Торгівлі і підписала 

двосторонні угоди по сільському господарству з членам цієї асоціації (Ісландія, 
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Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія). Також в 2009 році Канада приступила до 

переговорів з Європейським Союзом щодо укладення всеосяжного торговельно-

економічного угоди. ЄС є другим найбільшим торговим партнером Канади після 

Сполучених Штатів. Це ініціатива є для Канади другий за значимістю після 

підписання НАФТА в 1994 році. В останні роки угоди про вільну торгівлю були 

підписані також з Перу (2009 рік), Йорданією (2009 рік), Панамою (2010 рік), 

Колумбією (2011 рік), Гондурасом (2011 рік), Південною Кореєю (2015) та 

Україною (2017) [131]. 

Таким чином, розглянуті особливості державної підтримки аграрного експорту 

та використання економічної дипломатії в забезпеченні експортної експансії 

економічно розвинених держав дозволяють створити основу для державного 

стимулювання українського сільськогосподарського експорту і використання 

інструментарію економічної дипломатії в його нарощуванні і диверсифікації. Це 

стосується впровадження в практику зовнішньоекономічної діяльності України 

ефективних форм і методів державної підтримки національних агроекспортерів, а 

також представлення системи дипломатичної підтримки і супроводу комерційних 

проектів українського бізнесу за кордоном з повноцінним використанням 

інструментів економічної дипломатії. 

 

3.2. Гравітаційна модель торгівлі аграрною продукції України з 

найбільшими торговельними партнерами  

На сьогоднішній день існує декілька найбільш використовуваних в 

економічних дослідженнях фундаментальних теорій міжнародної торгівлі. 

Першою з них є теорія порівняльних переваг Давида Рікардо. Запропонована 

Рікардо модель, як зазначає в своєму огляді Алан Деардорф, вважається однією з 

найбільш простих і базових моделей, які описують закономірності міжнародної 

торгівлі. Деардорф зазначає, що, незважаючи на солідний вік, модель Рікардо 

знаходить своє практичне застосування в науці і в наш час: так, робота Dornbusch, 

Fischer, Samuelson (1977) містить модифікацію моделі за допомогою введення в неї 

континууму товарів [138], в роботі Eaton, Kortum (2002) був запропонований спосіб 

розширення базової моделі за рахунок географічних чинників [144], модель Melitz 

(2003) також багато в чому базується на теорії Рікардо [199]. 

Модель Рікардо розглядає торгівлю двох країн між собою, в кожній з яких 
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виробляється два товари з використанням одного фактора виробництва (праці). 

Основним висновком моделі є те, що в моделі з двома країнами, двома товарами і 

одним фактором виробництва для кожної країни найбільш вигідною (що підвищує 

добробут) виявляється спеціалізація на виробництві того товару, за яким країна має 

порівняльну перевагу, тобто того товару, витрати виробництва, якого в термінах 

іншого товару більше в порівнянні аналогічним показником іншої країни. Таким 

чином, кожна країна буде спеціалізуватися на виробництві того товару, який вона 

виробляє з меншими альтернативними витратами по відношенню до виробництва 

іншого товару. У порівнянні з автаркії, коли кожна країна повинна виробляти 

обидва товари, щоб забезпечити внутрішній попит, вільна торгівля дозволяє 

спеціалізуватися і, відповідно, підвищити добробут в кожній з торгуючих між 

собою країн. 

Розвинена в подальшому модель Хекшера-Оліна, формалізована в роботі 

Samuelson (1948), відрізняється від рікардіанської теорії з двох ключових моментів. 

По-перше, модель Хекшера-Оліна передбачає, що всі країни мають однакові 

технологіями (в моделі Рікардо відмінності в технологіях є причиною існування 

порівняльних переваг), а основною причиною міжнародної торгівлі вважає різницю 

в здатності наділятися факторами виробництва в різних країнах. По-друге, на 

відміну від теорії Рікардо, в даній моделі існують два фактори виробництва, що 

дозволяє пояснювати ефекти внутрішнього перерозподілу доходів (власники 

«надлишкового» фактора виробництва всередині країни виграють від торгівлі, а 

власники «недостатнього» фактора – програють) [190]. 

Основний результат моделі полягає в тому, що країни будуть експортувати ті 

товари, у виробництві яких більш інтенсивно використовується той фактор 

виробництва, запаси якого більше в цій країні. Відповідно, імпортуватися будуть ті 

товари, виробництво яких менш інтенсивно за такими чинниками, запаси яких в 

країні відносно невеликі. Крім того, модель передбачає, що міжнародна торгівля 

буде приводити до вирівнювання вартості факторів виробництва. Ще однією 

важливою додатковою опцією моделі може є можливість переміщення факторів 

виробництва між країнами за умови їх достатньої мобільності, що фактично 

служить заміною експорту та імпорту товарів. 

Емпірична перевірка моделі Хекшера-Оліна не виявила свідоцтв того, що 

міжнародна торгівля визначається розподілом ресурсів. 
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Незважаючи на це, ця модель має велике значення для аналізу розподілу 

доходів. 

Ще однією широко використовується теорією міжнародної торгівлі є теорія 

Кругмана («нова теорія міжнародної торгівлі»). Вона об'єднує ряд важливих 

стилістичних фактів, які більш точно описують картину світу, в тому числі 

недосконалість ринків, стратегічне поведінку фірм. 

Одним з основних висновків теорії є твердження про те, що міжнародна 

торгівля може пояснюватися не тільки порівняльні переваги країн (визначають 

міжгалузевий обмін товарами), а й зростаючої віддачею від масштабу (визначає 

внутрішньогалузевої обмін), яка може робити торгівлю привабливою навіть між 

країнами з однаковими технологіями і однаковими ресурсами. При цьому економія 

на масштабі пов'язана з деяким відходом від класичного розуміння досконалої 

конкуренції і, як правило, описується моделлю монополістичної конкуренції. Крім 

того, модель Кругмана передбачає любов споживачів до різноманітності (тобто 

бажання споживати різні товари, незважаючи на їх практично однакові 

властивості), що математично моделюється введенням CES функції корисності. 

Гравітаційні моделі торгівлі спочатку виникли як зручний економетричний 

інструмент для аналізу торгових потоків між країнами, який отримав досить 

широке поширення в силу хороших емпіричних результатів. До відносно 

недавнього часу ці моделі не містили повноцінного теоретичного обґрунтування. 

Однак на сьогоднішній день вже існують роботи, які, з певними застереженнями, 

виводять гравітаційну модель торгівлі з передумов кожної з описаних вище 

фундаментальних теорій торгівлі. 

Однією з перших робіт, в яких була використана гравітаційна модель 

зовнішньої торгівлі, була стаття Tinbergen (1962). Як зазначає автор, використана 

модель була досить простою. Було запропоновано рівняння, що пов'язували обсяг 

експорту з однієї країни в іншу з наступними пояснюють змінними: 

 ВВП країни-експортера; 

 ВВП країни, що імпортує; 

 Географічна відстань між двома країнами. 

Необхідно відзначити, автор відразу записав це рівноважний рівняння 

торгових потоків, не вводячи окремих функцій для попиту і пропозиції експорту. 

Таким чином, досліджуване співвідношення описувало лише вартісної потік 
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експорту, ніяк не зачіпаючи питання ціни одиниці продукції, крім того, проводився 

тільки статичний аналіз (на крос-секційних даних 1959 року), то є розвиток ситуації 

в часі не розглядалася. 

Вибір перерахованих вище змінних для включення в вираз для об'єму експорту 

автор пояснював наступним чином: 

• обсяг експортних товарів, який будь-яка країна може надати для міжнародної 

торгівлі, залежить від розмірів її економіки, тобто від ВВП; 

• кількість товарів, яке може бути продано в будь-якій країні залежить від 

розмірів її ринку (наявного доходу економіки), тобто від ВВП; 

• обсяги торгівлі повинні залежати від вартості транспортування товарів, яка, 

за припущенням автора, повинна бути пропорційна відстані між розглянутими 

країнами. 

Крім того, в одній з специфікацій в модель були додані Дамм-змінні на участь 

країн-партнерів у торговельних угодах. 

Найпростіша форма вираження, що зв'язував перераховані вище фактори з 

об'ємом експорту з однієї країни в іншу, яку використовував автор статті, має такий 

вигляд: 

          (3.1.) 

де Еij – експорт з країни и в країну j, Yi – ВВП стани i, Yj – ВВП стани j, Djj – 

відстань між країнами i та j,- оцінювані коефіцієнти еластичності обсягу експорту 

за відповідними змінним. 

Автором за замовчуванням використовувалася логарифмічна форма рівняння, 

що, по всій видимості, було обумовлено можливістю отримати легко 

інтерпретуються (як відповідні еластичності) коефіцієнти. Лінійна специфікація не 

розглядалася. 

На різних даних (вибірки з 18 і 42 країн за 1959 рік) методом найменших 

квадратів в роботі була оцінена наступна логарифмічна специфікація: 

log Еij =aQ+ax log Yi + а2 log Yj + a3 log Dtj       (3.2) 

Емпірична оцінка показала, що коефіцієнти при основних змінних були 

значущими і мали правильний знак, узгоджується з тими припущеннями, що були 

зроблені при формулюванні моделі. Крім того, можна говорити про те, що дана 

економетрична специфікація має досить високу прогностичної сили, так як 

значення коефіцієнта R
2
 перевищували 0.8. 
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Ці результати послужили основою для подальшого широкого використання 

даної форми гравітаційного рівняння, саме завдяки тому, що вона добре 

узгоджувалася з емпіричними даними. Проте, робота Tinbergen (1962) не надавала 

суворого і повного теоретичного обґрунтування для використовуваного 

співвідношення [205]. 

Як приклади робіт, в яких в тій чи іншій формі застосовувалася ця модель, 

можна назвати Poyhonen (1963а, 1963b), Pulliainen (1963), Geraci, Prewo (1977), 

Prewo (1978), Abrams (1980) і ін. 

У різний час робилися спроби розробити теоретичну основу для 

гравітаційного рівняння торгівлі. У їх числі можна відзначити роботи Learner, Stern 

(1970), з ймовірнісної моделлю, Learner (1974), в якій паралельно 

використовувалися змінні з гравітаційного рівняння і теорії Хекшера-Оліна, 

Anderson (1979), що спиралася на мікрообоснованія і гіпотезу Ремінгтона, 

Bergstrand (1990), в якій автор моделював монополістичну конкуренцію, і інші 

роботи. 

Крім того, однією з найбільш відомих робіт з даної тематики є робота 

McCallum (1995), в якій було отримано емпіричний результат, який здобув 

популярність як «border puzzle». 

В роботі McCallum (1995) оцінювалося наступне співвідношення: 

      (3.3) 

де Хij – експорт регіону i в регіон j, у – ВВП регіонів, ln y – розклад між 

регіонами, δ – даммі змінна, яка дорівнює одиниці, якщо регіони знаходяться в 

одній країні. 

Дане рівняння було оцінено на даних 1988 року по торгівлі 10 канадських 

провінцій і 30 штатів США, яка покриває 80% американсько-канадської торгівлі. 

Одним з результатів, отриманих в дослідженні, було те, що торгівля між 

провінціями Канади (з урахуванням контролю на всі змінні) виявилася в 22 рази 

більше торгівлі канадських провінцій зі штатами США. Автори задавалися 

питанням, невже дійсно практично стерта межа між США і Канадою так сильно 

знижує взаємну торгівлю. Протягом декількох років цього результату не 

знаходилося розумних пояснень. 

Результат, отриманий в даній статті, породив цілу серію досліджень. Деякі з 

них використовували отримані результати, як, наприклад, Engel, Rogers (1998), в 



 

146 

інших були отримані схожі результати, але на інших статистичних даних. 

Наприклад, в статті Paas, Tiiu (2002) гравітаційна модель була застосована для 

аналізу торгівлі СРСР, Югославії та Чехословаччини [183]; в Djankov, Freund, 

Disintegration (1998) досліджуються ефекти торгових бар'єрів для СРСР; стаття 

Hejazi (2005) перевіряє, чи узгоджується регіональна концентрація експорту в 

країнах ОЕСР з гравітаційної моделлю; робота Winchester (2009) присвячена 

дослідженню торгівлі Нової Зеландії, Wolf (2008) – міжрегіональної і зовнішньої 

торгівлі Німеччини в 1885-1933 роках, а стаття Mayer, Combes, Lafourcade (2004) 

досліджує ті ж закономірності, що й McCallum (1995), для французьких регіонів, 

намагаючись також відповісти на питання, чи є бізнес і соціальні мережі розгадкою 

border puzzle [161]. 

Крім того, істотний пласт досліджень був присвячений спробам знайти 

теоретичне рішення означеного феномена. Повноцінна теоретична модель, яка 

передбачала б виникнення ефекту «border puzzle», була запропонована в роботі 

Anderson і Wincoop (2003) [116]. 

У статті Anderson і Wincoop (2003) була зроблена спроба побудови 

теоретичного обґрунтування гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі, що дозволяє 

отримувати заможні і ефективні оцінки в емпіричних дослідженнях. 

Як відзначають автори, емпіричні форми гравітаційної моделі зовнішньої 

торгівлі, що знайшла широке застосування в сучасних дослідженнях, дуже часто 

страждають через відсутність виразної теоретичної основи. Посилаючись на роботу 

Anderson (1979) року, автори зауважують, що обсяг двосторонньої торгівлі між 

двома країнами або регіонами (за інших рівних: ВВП, інші індивідуальні 

характеристики торгових партнерів і т.п.) негативно залежить від величини бар'єру 

для торгівлі між цими регіонами в порівняно з середньою величиною бар'єрів для 

торгівлі з усіма іншими торговими партнерами розглянутих регіонів (необхідно 

зазначити, що в роботі розглядаються тільки детермінанти двосторонньої торгівлі, 

загальної моделі рівноваги для світової торгівлі в цілому не будується). Інтуїтивне 

пояснення, яке пропонують автори статті, виглядає наступним чином: чим більше 

ускладнена торгівля двох регіонів з іншими регіонами, тим більше стимулів 

створюється для їх взаємної торгівлі. Величина згаданого вище середнього 

торгового бар'єру в статті названа «багатостороннім опором» («multilateral 

resistance») – автори відзначають, що в більшості емпіричних досліджень, що 
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використовують гравітаційну модель зовнішньої торгівлі, не вводиться ніякого 

аналога «багатостороннього опору»; в кращому випадку використовується будь-яка 

міра віддаленості аналізованих регіонів від інших торгових партнерів. При цьому 

відстань до торгових партнерів абсолютно не враховує інші форми бар'єрів для 

торгівлі (мита, простота митних процедур і т.п.) [117]. 

Результатом відсутності виразного теоретичного обґрунтування і, як результат, 

неправильної специфікації гравітаційного рівняння, в емпіричних роботах, на 

думку авторів, стають дві важливі проблеми. Перша полягає в зміщенні оцінок 

коефіцієнтів, що виникає через пропущених змінних в регресійному рівнянні. 

Друга, яка є наслідком першої, полягає в неправильних результати проведення 

дослідження в порівняльній статиці (наприклад, визначення ефекту від зняття тих 

чи інших торгових бар'єрів), що часто є головною метою емпіричних досліджень з 

даної тематики. 

Перша передумова, яка використовується авторами статті для побудови своєї 

теоретичної моделі, полягає в тому, що існує один диференційований товар, а 

кожен регіон або країна спеціалізується на виробництві тільки одного різновиду 

цього товару. Обсяг пропозиції кожного різновиду товару фіксований. 

Друга передумова авторів – однакові гомотетичні переваги, які задаються 

наступною функцією корисності. Якщо сij – споживання товарів, вироблених в 

регіоні і, споживачами регіону j, то споживачі регіону j будуть максимізувати 

функцію: 

         (3.4) 

При наступному бюджетному обмеженні: 

          (3.5) 

тут s- еластичність заміщення між товарами, i – позитивний параметр, уj – 

сумарний номінальний дохід резидентів регіону j, рij – ціна товарів регіону i для 

покупців регіону j  

У даній моделі ціни на товари розрізняються по регіонах через наявність 

різних торгових витрат (кожна країна виробляє один унікальний товар), які не 

піддаються спостереженню. Ціна пропозиції в регіоні-виробнику товару 

позначається авторами через р, розмір торговельних витрат ty визначається 
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таким чином, щоб виконувалося рівність: pij = pitij. У введених позначеннях, 

номінальна вартість експорту з регіону i в регіон j складає хij = рij cij. 

Після рішення максимізованого завдання (4) – (5) автори отримують такий 

вигляд гравітаційного рівняння: 

         (3.6) 

де 

ij

j

y X  - сумарний прибуток регіону і 

/

w

jj

w

j

y y

y y





  - номінальний дохід світової економіки 

1 1 1 ,j j i ij

i

P P t      j  - рекурсивне співвідношення для введеного в процесі 

перетворень цінового індексу, зазначеного авторами 

1/(1 )

( ( )j j i i ij

i

P P p t   
  
 
  

Рівняння (3.6) є виразом для обсягу зовнішньої торгівлі в точці рівноваги і 

далі використовується в статті в якості основного рівняння моделі. 

Змістовно вона має на увазі, що обсяги торгівлі між будь-якої парою країн 

при інших рівних будуть більше, ніж між іншою парою країн, що володіють 

меншим ВВП. Аналогічно, обсяги торгівлі між будь-якої парою країн при інших 

рівних будуть більше, ніж обсяги торгівлі між іншою парою країн, відстань між 

якими більше, ніж між країнами першої пари. Автори розглядають індекси Pj, що 

входять в підсумкові співвідношення, як чисельний аналог «багатостороннього 

опору», так як вони залежать від величини двосторонніх бар'єрів ty, включаючи і 

ті, які безпосередньо не містять індекс і. Відповідно, згідно записаному рівняння, 

чим більше буде величина «багатостороннього опору» з боку інших країн, тим 

більше буде обсяг торгівлі між двома розглянутими країнами. 

Автори статті неодноразово підкреслюють, що найбільше значення в 

побудованій ними гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі має залежність 

обсягів торгівлі між регіонами від величини відносних бар'єрів. Нижче наведені 

три слідства, виведених в даній статті: 

1. Торгові бар'єри сильніше знижують обсяги торгівлі, скориговані на 



 

149 

величину економік, між великими країнами (маються на увазі розміри економіки, 

а не географічна протяжність), ніж між малими країнами. 

2. Торговельні бар'єри сильніше знижують обсяги торгівлі, скориговані на 

величину економік, всередині невеликих країн, ніж усередині великих країн. 

3. Торговельні бар'єри тим сильніше збільшують відношення обсягів 

внутрішньої торгівлі, скоригованих на величину економіки, в країні 1 до обсягів 

двосторонньої торгівлі між країнами 1 і 2, чим менше країна 1 і чим більше 

країна 2. 

Автори статті вказують, що перераховані твердження, отримані з 

побудованої ними моделі, носять досить загальний характер. Як ілюстративний 

приклад в статті розглядається наступний приклад: мала економіка, що включає 

в себе 2 регіону, і велика економіка з 100 регіонів залучені в міжнародну 

торгівлю. Передбачається, що всі регіони в обох країнах мають однаковий ВВП. 

В умовах відсутності бар'єрів для торгівлі кожен з розглянутих регіонів продає 

по одиниці продукції в 102 регіону (включаючи себе). Далі автори розглядають 

ситуацію введених торгових бар'єрів, які знижують обсяги торгівлі між двома 

країнами на 20%. При цьому кожен з двох регіонів в маленькій країні скоротить 

експорт в більшу країну на 20 одиниць продукції, половину з яких він направить 

на продаж в сусідній регіон маленької країни. Таким чином, міжрегіональна 

торгівля в маленькій країні збільшиться в 11 разів, у той час як для великої 

країни аналогічний розрахунок дасть збільшення торгівлі в 1.004 рази. Також це 

призведе до того, що різниця в обсягах торгівлі між регіонами всередині 

маленької країни та обсяги торгівлі між регіонами двох країн буде дуже 

суттєвою. По суті, цей ефект збігається з тим, що був емпірично отриманий в 

роботі McCallum (1995). 

На завершення своєї теоретичної моделі автори статті моделюють 

неспостережний фактор торгових витрат tij, введений раніше, припускаючи, що 

tij виражається логарифмічно лінійною функцією: 

           (3.7) 

де djj – відстань між регіонами i та j, bij -змінного, що дорівнює одиниці, 

якщо регіони i та j розташовані всередині однієї країни, і суми одиниці і 

тарифного еквівалента митних перешкод для торгівлі, якщо їх розділяє 



 

150 

державний кордон. 

Автори відзначають, що інші дослідники часто додають в вищенаведене 

вираз і інші чинники, наприклад, Даммі-змінну, яка відсутня, або присутня у 

розглянутих регіонів спільний кордон, або збігається в них державна мова. 

Причина, по якій подібні змінні не були додані в модель в даній статті, полягає в 

тому, що одним із завдань, яке ставили перед собою автори, була перевірка 

результатів, отриманих в дослідженні McCallum (1995), що, відповідно, вимагало 

якнайбільшої подібності з вихідної специфікації моделі. 

Таким чином, теоретична форма гравітаційного рівняння, отримана в 

дослідженні Anderson, Wincoop (2003), виглядає наступним чином: 

   (3.8) 

де k – константа, в яку, відповідно до виразу (6), увійшло значення світового 

ВВП. 

Головна відмінність отриманої моделі від стандартної (вираз (3.8)) 

складається в наявності двох доданків з ціновими індексами, які залежать від 

відстані між усіма регіонами та наявності кордону між ними. Це означає, що 

пропущені змінні в стандартній специфікації гравітаційної моделі можуть бути 

причиною зміщенням оцінок. Крім того, в рівнянні, отриманому в статті, 

еластичності по ВВП торгують між собою регіонів апріорі вважаються рівними 

одиниці. Це властивість моделі обумовлено припущенням про те, що весь дохід, 

що отримується від продажу виробленої в регіоні різновиди однорідного товару 

на світовому ринку, повністю витрачається на придбання інших різновидів 

однорідного товару з інших регіонів світу. Відмінні від одиниці еластичності, як 

показано в роботі Anderson (1979), можуть бути змодельовані введенням 

неторговельних товарів, в такому випадку на покупку імпортних товарів буде 

витрачатися лише частина загального доходу регіону. 

Емпірична перевірка теоретичної гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі в 

статті проводилася в два етапи: на першому розглядалася торгівля тільки між 

штатами США і провінціями Канади, на другому – в розгляд включалися і деякі 

інші країни. 

У двокраїновій моделі автори статті використовували дані про взаємній 
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торгівлі між 30 штатами США і 10 провінціями Канади. У багатокраїновій 

моделі до цих спостережень також додавалися дані про торгівлю штатів і 

провінцій з ще 20 країнами. 

ln x = a1+ a2ln yi+ a3ln yj+ a4ln dij+ a 5dij+ eijij                                                     (3.9) 

Для побудови моделювання та економетричного аналізу торгівлі агарними 

продуктами між Україною та ЄС та СНД було побудовано гравітаційну модель 

стандартного типу Андерсона-Вінкопа, яка була переведена в натуральні 

логарифми, з метою зменшення символьного навантаження. 

Для визначення значущих факторів серед запропонованих варіацій і з метою 

уникнення малозначущих факторів, було проведено кореляційний аналіз. 

Для побудови та визначення кореляційного аналізу зв’язків показників 

моделі ефективної міжнародної конкурентоспроможності диверсифікованої 

моделі зовнішньоторговельної діяльності агроекономічного сектору України 

нами було проведено кореляційний аналіз факторів гравітаційної моделі.  

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Аграрний 

експорт України до країни» та такими показниками: 

- «Аграрний ВВП» (0,402*); 

- «Обсяг торгівлі» (0,597**); 

- «Експорт України до країни» (0,769**); 

- «Імпорт з країни до України» (0,395*); 

- «ВВП країни» (0,465**); 

- «Географічний розмір» (0,395*). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Аграрний ВВП» 

та такими показниками: 

- «Аграрний ВВП на душу населення» (0,884**); 

- «Обсяг торгівлі» (0,611**); 

- «Експорт України до країни» (0,493**); 

- «Імпорт з країни до України» (0,576**); 

- «ВВП країни» (0,510**); 

- «Географічний розмір» (0,365*). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Обсяг 

торгівлі» та такими показниками: 

- «Експорт України до країни» (0,888**); 

- «Імпорт з країни до України» (0,918**); 

- «ВВП країни» (0,681**); 

- «Географічний розмір» (0,421*); 

- «Культурна схожість» (0,365*); 

- «Спільний кордон» (0,481**). 
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Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Експорт 

України до країни» та такими показниками: 

- «Імпорт з країни до України» (0,674**); 

- «ВВП країни» (0,530**); 

-  «Географічний розмір» (0,410*); 

- «Спільний кордон» (0,489**); 

- «Прості тарифи» (0,461**); 

- «Середні зважені тарифи» (0,378*); 

- «Свобода від корупції» (-0,378*); 

- «Членство у ЄС» (-0,425*). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Імпорт з 

країни до України» та такими показниками: 

- «ВВП країни» (0,741**); 

- «Географічний розмір» (0,359*); 

- «Спільний кордон» (0,387*). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «ВВП країни» та 

такими показниками: 

- «Податкова політика» (-0,451*); 

- «Географічний розмір» (0,462**); 

- «Витрати на бюджетні установи» (-0,360*); 

- «Розмір економіки» (0,377*); 

- «Членство у Організації економічного співробітництва та розвитку» 

(0,398*). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Дистанція між 

столицями» та такими показниками: 

- «Податкова політика» (-0,434*); 

- «Культурна схожість» (-0,645**); 

- «Спільний кордон» (-0,661**); 

- «Членство у Організації економічного співробітництва та розвитку» 

(0,398*). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Прості 

тарифи» та такими показниками: 

- «Середні зважені тарифи» (0,794**); 

- «Права власності» (-0,664**); 

- «Свобода від корупції» (-0,706**); 

- «Податкова політика» (0,466*); 

- «Витрати на бюджетні установи» (0,441**); 

- «Географічний розмір» (0,366*); 

- «Розмір економіки» (-0,485*); 

- «Членство у ЄС» (-0,958**); 

- «Членство у Організації економічного співробітництва та розвитку» (-
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0,637**). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Середні 

зважені тарифи» та такими показниками: 

- «Права власності» (-0,628**); 

- «Свобода від корупції» (0,664**); 

- «Податкова політика» (0,439*); 

- «Витрати на бюджетні установи» (0,408*); 

- «Свобода ведення бізнесу» (-0,479*); 

- «Розмір економіки» (-0,545**); 

- «Культурна схожість» (0,367*); 

- «Спільний кордон» (0,367*); 

- «Членство у ЄС» (-0,907**). 

- «Членство у Організації економічного співробітництва та розвитку» (-

0,604**). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Права 

власності» та такими показниками:  

- «Свобода від корупції» (0,910**); 

- «Податкова політика» (-0,634**); 

- «Витрати на бюджетні установи» (-0,741**); 

- «Свобода ведення бізнесу» (0,840**); 

- «Розмір економіки» (0,689**); 

- «Членство у ЄС» (0,731**); 

- «Членство у Організації економічного співробітництва та розвитку» 

(0,714**). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Свобода від 

корупції» та такими показниками: 

- «Податкова політика» (-0,784**); 

- «Витрати на бюджетні установи» (-0,708**); 

- «Свобода ведення бізнесу» (0,732**); 

- «Розмір економіки» (0,639**); 

- «Членство у ЄС» (-0,744**). 

- «Членство у Організації економічного співробітництва та розвитку» 

(0,759**). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Податкова 

політика» та такими показниками:  

- «Витрати на бюджетні установи» (0,798**); 

- «Свобода ведення бізнесу» (-0,573**); 

- «Розмір економіки» (-0,499**); 

- «Культурна схожість» (0,432*); 

- «Спільний кордон» (0,426**); 

- «Членство у ЄС» (-0,490**); 

- «Членство у Організації економічного співробітництва та розвитку» (-
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0,708**). 
 

Було виявлено кореляційні зв'язки між показником «Витрати на бюджетні 

установи» та такими показниками:  

- «Свобода ведення бізнесу» (-0,604**); 

- «Розмір економіки» (-0,441*); 

- «Членство у ЄС» (-0,459*); 

- «Членство у Організації економічного співробітництва та розвитку» 

(0,640**). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Свобода 

ведення бізнесу» та такими показниками:  

- «Розмір економіки» (0,477*); 

- «Членство у ЄС» (0,493**); 

- «Членство у Організації економічного співробітництва та розвитку» 

(0,492**). 
 

Було виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Розмір 

економіки» та такими показниками: 

- «Членство у ЄС» (0,583**); 

- «Членство у Організації економічного співробітництва та розвитку» 

(0,657**). 
 

Було виявлено значущий кореляційний зв'язок між показником «Культурна 

схожість» та показником «Спільний кордон» (0,441*). 

Було виявлено значущий кореляційний зв'язок між показником «Членство у 

ЄС» та показником «Членство у Організації економічного співробітництва та 

розвитку» (0,657**). 

Для України торгівля продукцією аграрного сектору – це традиційна 

економічна діяльність. Так, у 1990 році агровиробництво займало 20 % в 

загальному обсязі промислового виробництва УРСР. На початку 90-х ХХ ст. 

років цей показник знизився до 12 %, тоді як в економічно розвинених країнах 

він становить 1-3 % [204]. 

Стан Аграрного сектору України останнього десятиріччя свідчить про 

тенденцію збільшення загального обсягу виробництва (до 2020 року) із 

паралельним зростанням продуктивності праці в галузі та зменшенням 

інноваційно активних підприємств [65]. Поряд з цим відбувалося зростання 

експорту машинобудівної продукції, оскільки агропромисловий комплекс 

України є досить високо експортоорієнтованим. 

Оцінка діяльності аграрної галузі в 2014 – 2015 роках показала зниження 
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виробництва майже на 40%, що пов’язано зі скороченням імпорту вітчизняної 

продукції з боку країн СНД (насамперед Росії), куди вітчизняна продукція агро 

сектору найбільш активно експортувалась впродовж останніх років і де вона має 

виявлені конкурентні переваги. Це можна пояснити невисокою 

конкурентоспроможністю продукції агровтробництва на окремих ринках ЄС та 

країн Азії, що викликано застарілістю основних засобів на виробництві, 

недостатнім рівнем платоспроможності товаровиробників, обмеженим 

внутрішнім попитом на вітчизняну продукцію, низьким рівнем інноваційної 

активності вітчизняних підприємств, залежністю вітчизняних підприємств від 

імпортних комплектуючих, неефективною політикою держави щодо діяльності 

монополістів і посередників. А це, у свою чергу, призвело до формування 

структури зовнішньої торгівлі аграрного комплексу України, яка не відповідає 

сучасним вимогам. 

У цих умовах виникає зацікавленість в сфері розширення та поглиблення 

зовнішньоекономічних зв’язків українських аграрних підприємств з іноземними 

контрагентами, що представляють зовнішні ринки, де вітчизняна продукція має 

виявлені конкурентні переваги. Постає питання, щодо подальшого формування 

зовнішньоекономічної стратегії підприємств аграрного комплексу України 

стосовно активізації міжнародної торгівлі продукцією аграрного виробництва.  

Для визначення подальшого потенціалу торгівлі підприємств аграрного 

сектору економыки України на основних зовнішніх ринках можна використати 

гравітаційну модель, яка відобразить взаємну торгівлю та різноманітні 

перешкоди в ній. 

Гравітаційна модель (англ. gravity model) – модель взаємодії між 

просторовими об’єктами (наприклад, країнами) у регіональному та 

просторовому аналізах економіки. 

В основу підходу формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства 

на основі гравітаційної моделі покладено припущення, що обсяг двосторонніх 

торгових потоків між країнами прямо пропорційний розміру їх економік та 

оберненопропорційний відстані між країнами та іншими торговельними 

перешкодами. 

Гравітаційна модель була запропонована ще у XIX ст. в процесі міграції 

населення. У середині XX ст. вона почала використовуватися для опису взаємної 
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торгівлі між країнами. Ця модель була незалежно розвинена Тінбергеном у 1962 

році [205] та Пойхоненом у 1963 році [184]. У 1966 році дана модель була 

істотно висвітлена Ізардом [53]. Описом міжнародної торгівлі між країнами за 

допомогою гравітаційної моделі займалися такі економісти: Андерсон, 

Бергштранд, ван Вінкуп, Веннабль, Деардорф, Евнетт, Келлер, Кругман, Кортум, 

Реддінг, Хелпман, – які встановили, що гравітаційна модель є вагомим 

інструментом і її варто використовувати в емпіричних дослідженнях. 

В загальному вигляді рівняння гравітаційної моделі має вигляд 

 Tij = A *Yi *Y j / Dij, (3.10) 

де А – стала;  
T
ij – обсяг торгівлі між країнами i та j;  

Yi – ВВП країни i;  

Yj – ВВП країни j;  

Dij – відстань між країнами i та j.  
 

Дана гравітаційна модель може бути застосована для оцінки експорту та 

імпорту за відносною масою країн та відстані. При цьому очікується, що країна 

експортує (імпортує) до більших за відносною масою країн, тобто коефіцієнт 

відносної маси буде позитивним, а змінна відстані буде негативною. 

Ми використаємо гравітаційну модель для подальшого аналізу експорту 

вітчизняними аграрними підприємствами своєї продукції на зовнішні ринки. 

Специфікація рівняння наступна: 

де EUAj(MP) – експорт аграрної продукції українськими підприємствами до 

іноземного торговельного партнера в країні j; 

     0– константа; 
 

MPUA – обсяг виробленої продукції агросектору в Україні; 
 

MPj – обсяг виробленої продукції аграрної в країні j; 
 

POPj – кількість населення у країні j; 
 

DUAj – відстань між Україною та країною j; 
 

Trade Freedomj – індекс торговельної лібералізації країни j; 
 

Dumm_ RCAj – фіктивна змінна для країни j; 
 

е – фактор помилки; 

 

 1, 2, 3, 4, 5 – оцінювані коефіцієнти (ефекту внутрішнього потенціалу та 

місткості зовнішнього ринку, зовнішнього попиту, відстані, умов торгівлі, 
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виявлених порівняльних переваг відповідно). 
 

У побудованій моделі (3.10) використовується показник «Doing Business», 

який визначається Heritage Foundation майже для всіх країн світу і складається з 

трьох компонентів: тарифного захисту, рівня корупції на митниці, нетарифних 

обмежень [166]. У дану гравітаційну модель експорту нами введена фіктивна 

змінна, що характеризується коефіцієнтом виявлених порівняльних переваг 

вітчизняної продукції аграрного сектору на зовнішніх ринках (розраховано автором 

у підрозділі 2.1). Набуває значення «1», якщо продукція має порівняльні переваги 

на зовнішньому ринку, у протилежному разі – «0». 

Вибірка містить інформацію щодо 30 країн – найбільших імпортерів 

вітчизняної товарної продукції окремо в 2011, 2014, 2016 роках за даними 

Державної служби статистики України [48]. Період спостереження 2011, 2014, 2016 

рр., дані річні (початок року). Інформаційними джерелами стали статистичні бази 

Державної служби статистики України, The Heritage Foundation, Міжнародного 

валютного фонду. 

Відстань між країнами визначена з застосуванням програми «geod» (частини 

системи «PROJ» геологічного огляду США), як відстань між столицями. 

Вибірка складається із 120 спостережень, що є достатнім для отримання 

результатів точної оцінки впливу обраних факторів на обсяг експорту вітчизняної 

продукції аграрного сектору у країни світу. 

Для наших розрахунків використаємо дані табл. 3.1 та методику панельних 

даних. 

Зазначимо, що методика панельних даних представляє відстежені в часі 

просторові вибірки домогосподарств, підприємств, регіонів, країн і т. п. [119]. 

Панельні дані застосовуються з 60-х років XX ст. і дають низку переваг при оцінці 

регресійних залежностей, оскільки враховують можливості аналізу часових рядів й 

аналізу просторових спостережень. 

Панельні дані наведені в додатках проведений розрахунок натурального 

логарифма за цими даними. 

Результати регресії, отримані нами за допомогою програми Microsoft Excel та  

програми SPSS, подамо в табл. 3.1 



 

158 

 

Таблиця 3.1 

  Вихідні економічні дані для розрахунку інтенсивності експорту аграрної продукції України   

в країни світу на основі гравітаційної моделі 

 Складові гравітаційної моделі 

Країна 
Експорт агро продукції 

українськими підприємствами 

до іноземної країни, млрд дол. 
США (дані на початок року) 

Обсяг виробленої 

продукції аграрного- 

сектору за роками, 
млрд дол.США (дані 

на початок року) 

Кількість 

населення 

у країні, 
млн осіб 

Відстань між 

Україною та 

іноземною 
країною, км 

Індекс 

торговельної 

лібералізації за 
роками (дані на 

початок року) 

Змінна, що 

відображає 

виявлені 
порівняльні 

переваги 

України 

2011 2014 2016 2011 2014 2016   2011 2014 2016 

УКРАЇНА - - - 17,18 21,64 13,94 45,87 - 77.2 82.2 84.0 1 

Австрія 17,239 20,705 31,808 6,0356

8 

5,3026

2 

4,2987

89 
8,39 1332 77.6 78.4 78.4 1 

Білорусь 392,819 504,764 352,375 4,9405

6 

5,7533

49 

3,2928

18 

9,47 530 61.4 69.6 70.0 0 

Болгарія 9,413 9,961 20,479 2,6412

28 

2,6096

26 

2,1828

4 

7,35 1274 67.2 52.2 67.2 1 

Грузія 316,693 243,139 192,342 1,0969

84 

1,3207

2 

1,1071

06 

4,48 1465 70.8 86.0 85.8 0 

Єгипет 857,595 1388,415 974,105 32,804

14 

34,524

78 

39,285

39 

79,39 2266 56.0 62.8 63.4 0 

Ізраїль 266,429 376,711 34,215 3,9244

2 

3,3925

76 

3,1774

7 

7,77 2069 85.6 85.0 86.4 1 

Індія 944,902 1392,194 1464,358 313,56

44 

342,57

33 

370,69

93 

1221,16 5104 95.0 95.0 95.0 0 

Індонезія 16,345 80,754 450,611 120,55

08 

118,47

83 

125,85

46 

243,80 9571 71.8 71.0 80.6 0 

Ірак 43,555 70,537 138,84 8,5444

54 

11,497

75 

8,0599

83 

31,76 2217 86.6 86.0 85.8 0 

Іран 403,322 591,064 529,699 31,509 42,578

45 

38,545

79 

75,42 2347 86.6 86.0 85.8 0 

Іспанія 725,62 922,634 886,86 41,665

88 

33,045

84 

30,931

38 

46,74 3679 57.2 66.0 63.4 0 

Італія 416,538 623,42 615,851 43,249

55 

40,882

91 

35,328

28 

59,38 2353 85.2 86.6 86.0 0 

Казахстан 345,57 246,754 165,699 9,6313 9,5208

45 

6,3147

88 

16,56 3464 51.2 51.0 51.0 0 

Китай 

(Континентальна 

частина) 

102,578 761,3 1133,366 711,82 953,89

59 

895,27

94 

1344,13 6447 55.4 57.4 57.4 0 

Корея 30,704 327,735 256,602 27,656

65 

29,637

99 

26,881

28 

3,56 7312 81.6 81.0 80.8 0 

Ліван 94,71 159,999 147,446 1,5228

5 

1,9133

2 

1,7359

3 

6,09 2590 69.2 86.2 86.2 1 
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Продовження таблиці 3.1 

 Складові гравітаційної моделі 

Країна 

Експорт аграрної продукції 
українськими підприємствами 
до іноземної країни, млрд дол. 
США (дані на початок року) 

Обсяг виробленої 
продукції аграрного 
сектору за роками, 

млрд дол. США (дані 
на початок року) 

Кількість 
населення 
у країні, 
млн осіб 

Відстань 
між 

Україною 
та 

іноземною 
країною, км 

Індекс 
торговельної 

лібералізації за 
роками (дані на 
початок року) 

Змінна, що 
відображає 

виявлені 
порівняльн
і переваги 
України 2011 2014 2016 2011 2014 2016 2011 2014 2016 

Молдова, 
Республіка 

279,839 259,308 145,428 0,8628 1,0377 0,8222 49,78 470 86.6 86.0 85.8 0 

Нідерланди 513,775 749,857 498,564 13,406

36 

14,074

16 

12,435

63 

16,69 1958 86.6 86.0 85.8 0 

Німеччина 150,543 238,819 221,294 26,303

89 

27,234

24 

20,866

78 

81,80 1340 77.6 79.0 80.2 0 

Польща 451,424 433,343 407,513 14,807

3 

14,174

65 

11,313

60 

38,53 788 79.4 79.2 81.6 1 

Російська 
Федерація 

1925,494 845,218 116,323 69,756

47 

72,228

17 

53,958

53 

142,96 850 86.6 86.0 85.8 0 

Румунія 6,008 42,87 64,901 11,799

49 

9,3761

71 

7,5122

0 

20,18 904 86.6 86.0 85.8 0 

Саудівська 
Аравія 

551,707 629,138 379,175 14,767

24 

15,883

35 

17,413

25 

27,78 3185 86.6 86.0 85.8 0 

Словаччина 25,927 9,733 4,768 2,9454

3 

4,0379

2 

2,9623

4 

5,39 1198 62.6 44.2 60.8 1 

США  19,309 39,121 75,15 201,73

3 

209,13

13 

186,24

475 

311,58 7533 86.6 86.0 85.8 0 

Таїланд 18,551 84,047 416,767 43,014

89 

41,141

24 

34,999

18 

68,10 7272 86.6 86.8 86.8 0 

Туреччина 879,062 662,126 637,363 68,266

89 

61,656

21 

53,550

70 

73,29 1251 71.0 77.8 82.6 1 

Угорщина 40,549 38,804 41,683 5,4904

98 

5,6047

2 

5,1584

6 

9,97 1118 81.0 86.8 86.6 0 

Франція 235,871 373,545 383,324 48,643

94 

45,634

64 

41,907

28 

65,34 2359 79.2 79.2 79.2 1 

Чеська 
Республіка 

17,98 24,314 20,329 4,7869 5,1954 5,4685 10,50 1405 86.6 86.0 85.8 0 

Джерело: складено автором на основі власних розрахунків із використанням даних Державної служби статистики України,  

The Heritage Foundation, IMF (Directions of Trade Statistics, April 2016), із застосуванням програми «geod» (частини системи «PROJ»  

геологічного огляду США). 
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Можна записати наступне рівняння гравітаційної моделі: 

ln Agri_Exp =23,8 *ln AgriGDPUKR-0, 483*ln AgriGDP- 

0.17*ln GDP+ 0,01*ln POP – 36,491 * Dist –  

0,44 * Dummy Cult + 0,22 * Dummy border+0,426   (3.12) 

Згідно із результатами регресійного аналізу (3.12) можна зробити такі 

висновки: 

1. Зростання місткості ринку приводить до зростання експорту української 

аграрної продукції. Відповідно до розрахунків зростання місткості ринку 

агросировинної продукції на 10 % приведе до зростання експорту з України на 

11,76 %. 

2. Відстань між країнами приводить до зменшення обсягів українського 

аграрного експорту до країн світу. 

3. Дивує те, що результати регресії свідчать про протилежний від 

очікуваного вплив змінної «кількість населення» на український експорт: 
 

чим більша кількість населення в іноземній країні (більш високий обсяг 

попиту), тим пасивніше українські підприємства здійснюють з нею торгівлю. 

Від’ємний знак «кількості населення» не повинен вводити воману. 

Насправді географічний розподіл українського експорту продукції аграрного 

сектору свідчить про те, що Україна має традиційно тісні торговельні зв’язки із 

країнами, де кількість населення є невисокою (а саме країни – СНД та ЄС). 

4. Розрахунки показують очікуваний вплив індексу торговельної 

лібералізації. Чим більш ліберальною буде економіка іноземного контрагента, 

тим інтенсивніше відбуватиметься торгівля з українськими аграрними 

підприємствами. Відповідно до оцінок збільшення індексу «Doing business» 

економіки іноземного контрагента на 1 пункт приводить до збільшення 

українського експорту продукції аграрного будування на 39 %. 

5. Фіктивна змінна, введена нами в рівняння даної гравітаційної моделі, 

також суттєво впливає на обсяги експорту продукції аграрного сектору 

українських підприємств. Результат свідчить, що наявність виявлених 

порівняльних переваг українських підприємств на іноземних ринках теоретично 

приводить до збільшення експорту в ці країни на 21,5% порівняно з країнами, де 

вітчизняна аграрна продукція не має виявлених порівняльних переваг. 
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3.3. Ефективність міжнародної конкурентоспроможності 

диверсифікованої моделі зовнішньоторговельної діяльності 

агроекономічного сектору України 

В умовах глобалізації та з урахуванням складної економічної ситуації в 

Україні потребують перегляду існуючі напрями державного регулювання, 

форми й методи підтримки національного аграрного сектору економіки. З 

посиленням впливу інтеграційних процесів на розвиток національної економіки 

та орієнтуванням її на міжнародні тенденції простежується зниження ролі 

держави як регулятора соціально-економічних відносин. Наслідки цього у 

першу чергу відчуває аграрний сектор, державна підтримка якого у світовій 

економіці виконує стабілізаційну та стимулюючу функції в забезпеченні сталого 

сільського розвитку. 

Зміни, які відбуваються в економіці під впливом глибоких трансформацій, 

призвели до емерджентності, яка пов’язана з державною підтримкою 

відтворення агросфери. Сучасний вплив держави на сільське господарство 

України, з одного боку, є доволі значним, а з іншого – недостатньо ефективним. 

Аграрна економічна політика впродовж трансформаційного періоду 

характеризувалася здебільшого переважанням тактичних, а не стратегічних 

цілей, а регуляторна діяльність держави не мала системного й послідовного 

характеру. Це питання актуалізується під час світової економічної кризи та 

вступу України до СОТ [56]. 

Економічна діяльність держави повинна спиратися на вже згаданий нами 

головний принцип – «ринок – наскільки можливо, державне регулювання – 

наскільки необхідно». Оцінюючи ефективність державного регулювання 

аграрного сектору економіки, на наше переконання, необхідно, з одного боку, 

розглядати державу як основного регулятора соціально-економічних процесів і 

органу, що впливає на умови функціонування суб’єктів ринку, а з іншого – як 

великого власника і суб’єкта ринку. В обох випадках критерії оцінки будуть 

різними. 

Державна підтримка аграрного сектору в країнах із перехідною економікою 

і в Україні зокрема характеризується недосконалістю та недостатністю 

фінансування галузі. У цих умовах особливої уваги потребує дослідження 
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бюджетного фінансування аграрного сектору як одного з напрямів державного 

регулювання. Більшість науковців пов’язують необхідність державного 

регулювання аграрного сектору насамперед із диспаритетом цін на промислову і 

сільськогосподарську продукцію, а також з істотним впливом природно-

кліматичних умов на ефективність сільськогосподарського виробництва [84]. 

За умов неоднозначності трактування цілей аграрної політики України та її 

основних пріоритетів нами запропоновано визначення раціональної підтримки, 

яке полягає в комплексі дій і заходів, спрямованих державою на підвищення 

конкурентоспроможності продукції сільського господарства на внутрішньому та 

світових аграрних ринках у поєднанні з соціальним захистом населення і 

розвитком сільських територій. 

Наведене визначення передбачає, що раціональна підтримка має бути 

спрямована на підвищення конкурентоспроможності вітчизняної аграрної 

продукції й надаватися, не викривлюючи торгівлю та не створюючи соціальної 

напруги в суспільстві. Критерієм раціональності державної підтримки може 

бути залежність між витратами з державного бюджету та зростанням 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках, а також підвищення добробуту сільського населення. 

Уточнення поняття раціональної підтримки забезпечило визначення 

пріоритетів аграрної політики держави, розробку її напрямів на основі дієвих та 

ефективних механізмів їх імплементації. Встановлено, що необхідність 

державної підтримки полягає у специфіці національного аграрного сектору, 

якому притаманні: по-перше, коливання цін на сільськогосподарську продукцію 

і доходів її виробників, що спричинено природними й економічними чинниками, 

по-друге, низька еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію 

порівняно з продукцією промисловості, по-третє, залежність 

сільськогосподарських товаровиробників від промислового, фінансового, 

торговельного капіталу, який діє за недосконалої конкуренції на противагу 

аграрним підприємствам, що функціонують в умовах, наближених до чистої 

конкуренції, по-четверте, неоднозначна регуляторна державна політика, яка не 

завжди позитивно впливає на розвиток аграрного сектору [83]. 

Для України, яка з травня 2008 року є членом СОТ, постає завдання 

визначити напрями, межі й обсяги бюджетної підтримки аграрного сектору. 
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Доцільність такої підтримки визнана на законодавчому рівні, зокрема Законами 

України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 

комплексу в народному господарстві», «Про державну підтримку сільського 

господарства України» [47], «Про основні засади державної аграрної політики 

на період до 2015 року» [46]. 

Процес фінансування сільського господарства України з коштів державного 

бюджету впродовж багатьох років характеризується неефективністю та 

недосконалістю розподілу коштів. Для цього варто порівняти видатки 

Державного бюджету України за 2007-2012 рр., спрямовані на розвиток АПК. 

Як видно з даних обсягів видатків на розвиток галузі характеризується 

від’ємним темпом приросту, і це з урахуванням того, що темпи виробництва 

валової продукції сільського господарства впродовж останніх років зростають. 

Після вступу до СОТ бюджетна підтримка сільського господарства України 

регулюється Угодою про сільське господарство, укладеною під час 

Уругвайського раунду, яка покладає зобов’язання щодо: узгодження граничного 

рівня сукупного виміру підтримки (СВП) сільського господарства відносно 

програми «жовтої скриньки»; надання непродуктової підтримки в межах рівня 

«de minimis» («de minimis» – мінімальні рівні підтримки, які не належать до 

СВП); надання продуктової підтримки в межах «de minimis»; необмежене 

використання заходів «зеленої скриньки», які здебільшого реалізуються через 

урядові програми бюджетної підтримки, результатом яких не може бути надання 

цінової підтримки виробникам, що не впливає на виробництво і реалізацію 

сільськогосподарської продукції [201]. 

Згідно з результатами Доського раунду переговорів, СОТ від України не 

вимагатиме зменшувати зобов ’язання щодо СВП та «de minimis». Тому на 

сьогодні вона не має зобов’язання перед цією світовою організацією щодо 

скорочення внутрішньої підтримки, що надається через «жовті програми». 

Зауважимо, що для ЄС запропонували скоротити СВП на 70% за чотири роки, а 

для Канади – на 45% за п’ять років [201]. Динаміка прогнозних 

обсягівбюджетного фінансування аграрного сектору на 2009-2012 рр., 

структурованих відповідно до вимог СОТ, відображена в Поступове скорочення 

програм «жовтої скриньки» та перехід до програм «зеленої скриньки», 

фінансування якої не передбачає обмежень з боку СОТ, характерне не лише для 
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країн ЄС, а стосується й інших розвинених країн. Так, частка державного 

фінансування, що входить до «зелених програм» розвитку, становить в Австралії 

91% від загальної суми, у США – 77%. У країнах ЄС, Бразилії, Канаді частка 

цих програм коливається в межах 50-60% від загальної підтримки, тоді як в 

Україні – 75% від загальної підтримки – це «жовті» програми підтримки, і лише 

25% – «зелені». Серед певної частини науковців і практиків існує тверде 

переконання: якщо збільшити дотації аграрному сектору, то 

сільськогосподарські підприємства України стануть конкурентоспроможними. 

Однак, Україна вже мала цілком пристойний рівень державної підтримки, але не 

змогла забезпечити конкурентоспроможність власної продукції на зовнішніх 

ринках, та й на внутрішньому ринку продукція тваринництва була б 

недоступною для споживачів. 

Зазвичай, як контраргумент щодо колишнього рівня бюджетних дотацій 

наводять статистичні дані про виробництво валової продукції галузі, тоді 

Україна виробляла приблизно у 1,6 рази більше продукції сільського 

господарства, в тому числі тваринницької – у 2,2 раза, ніж тепер. Проте в 1990 р. 

на дотації у тваринництві Україна витрачала 5 млрд грн., а нині – лише трохи 

більше 1 млрд грн. У розрахунку на 1 грн валової продукції тваринництва це 

становило 0,64 грн. Зараз розмір дотації дорівнює лише 0,20 грн [47]. 

Стосовно того, що нарощування бюджетної підтримки аграрного сектору 

дасть змогу подолати його кризовий стан, доречно навести статистичні 

показники, які характеризують динаміку асигнувань і виробництво валової 

продукції. Зокрема, бюджетні асигнування зросли за цей період у 14,4 раза, а 

валова продукція – тільки в 2,4 раза. Причому, якщо спочатку (2000-2003 рр.) 

спостерігалася нібито пряма залежність між часткою бюджетних асигнувань у 

розрахунку на 1 грн валової продукції сільського господарства і динамікою її 

зростання, то надалі (2004-2011 рр.) вона не простежується.  

Отже, не можна однозначно стверджувати про безпідставність пропозицій 

щодо послідовного дотримання засад ринкового лібералізму – період 

формування ефективних власників невиправдано затягнувся, звідси логічно 

випливає: чим раніше держава відмовиться від надання допомоги виробникові, 

тим швидше підприємства адаптуються до внутрішніх і зовнішніх викликів, 

галузь прискорить структурні перетворення та матиме шанс на 
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конкурентоспроможний розвиток і реалізацію свого потенціалу. 

Якщо порівняти рівень державної допомоги України в агросфері зі 

світовим, він не буде суттєво різнитися. Так, на одного зайнятого в сільському 

господарстві Україна максимально може витратити 275, а на 1 га – 33 дол. 

Загальна сума платежів польським фермерам з фонду ЄС дорівнювала у 2004 р. 

11 млрд злотих (у тому числі 5,74 млрд з бюджету Польщі), відповідно у 2005 р. 

– близько 16,5 млрд (у тому числі 8 млрд з бюджету країни), а у 2007 р. – 17,5 

млрд злотих. Рівень виплат польським фермерам становив у 2009 р. 90% тих 

платежів, що здійснюються в ЄС. Протягом 2011-2013 рр. Польща з фондів ЄС 

додатково отримує 633 млн євро, як винагороду за краще економічне зростання 

порівняно з попередніми періодом (2007-2009 рр.). Державні виплати 

здійснюються на гектар землі або на голову худоби. Польські аграрії почали 

отримувати грошові виплати з першого року членства в ЄС у розмірі 44,46 євро 

за 1 га сільськогосподарських угідь (2004 р.), 2005 р. – 57,42, 2006 р. – 65,97, 

2007 р. – 78 євро/га, 2012 р. – 150 євро/га. Але дотації з державного бюджету 

надходили також у вигляді спеціальних виплат на певний вид продукції та з 

фонду розвитку села і сільської місцевості. Після вступу до ЄС у Польщі почав 

діяти механізм виплати структурних рент аграріям, які досягли 55-річного віку 

та передали у спадок або продали своє господарство. Сума ренти коливалася від 

274 до 576 євро/га: 80% за рахунок бюджету ЄС і 20% – Польщі. 

Порівняти тенденції державної підтримки сільського господарства в 

окремих країнах можливо за даними Організації економічного співробітництва 

та розвитку (ОЕСР) із залученням показника сукупного обсягу підтримки ТSЕ 

[116]. Найбільший обсяг сукупної підтримки сільського господарства був у 

кризовий період, зокрема у 2009 р., і становив 26387,74 млн грн. При цьому такі 

видатки, як бюджетні трансферти споживачам сільськогосподарської продукції в 

Україні не застосовували. Щодо підтримки ринкових цін на 

сільськогосподарську продукцію, то у 2003-2004 та 2007-2008 рр. вона мала 

від’ємні значення, тоді як у 2005-2006 і 2009-2010 рр. набула позитивних 

значень.  

Отже, серед трьох складових сукупного обсягу підтримки сільського 

господарства (РSЕ – оцінка підтримки сільгоспвироб-ників; GSSЕ – оцінка 

підтримки загальних послуг; ТСТ – трансферти споживачам 
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сільськогосподарської продукції від платників податків; ТSЕ – оцінка сукупної 

підтримки сільського господарства) у деяких країнах взагалі відсутні бюджетні 

трансферти споживачам сільськогосподарської продукції, тобто не здійснюється 

підтримка споживачів, а саме в Україні, Росії, Канаді та Новій Зеландії. У 

країнах ЄС, Японії, Китаї та Бразилії зазначені видатки мають невисоку питому 

вагу (до 6%), тоді як у США вони становлять майже третину від загального 

обсягу [29]. 

Щодо оцінки підтримки сільськогосподарських виробників, то в Україні 

протягом 2004-2010 рр. переважала частка Р SЕ порівняно з GSSЕ, при цьому в 

роки, коли підтримка ринкової ціни набувала позитивних значень, питома вага 

РSЕ перевищувала 70%. До такого співвідношення РSЕ і GSSЕ наближаються 

Канада, Бразилія та Китай. Поступове зменшення частки РSЕ у сукупній 

підтримці сільського господарства спостерігається у США й Новій Зеландії, 

зокрема, від 40,96 та 31,2% у 2003 р. до 19,15 і 23,61% у 2010-му відповідно. 

На підставі розглянутих тенденцій щодо державної підтримки сільського 

господарства в Україні й інших країнах світу обґрунтованим буде висновок 

щодо збільшення обсягів бюджетних видатків для підтримки галузі залежно від 

економічної ситуації, зокрема, в кризові роки значення їх різко зростають, а в 

більш стабільні періоди рівень державної підтримки суттєво знижується. 

Структура сукупної підтримки сільського господарства також змінюється 

відповідно до економічної ситуації в країні, а саме – в кризовий період зростає 

частка програм підтримки виробничого характеру, тоді як у стабільні періоди 

більше уваги приділяють програмам невиробничого характеру. 

З урахуванням складного економічного стану, що склався в державі, та 

можливостей виходу з нього, важливо взяти до уваги тенденції розвитку 

світового господарства. Саме з огляду на різний економічний стан у країнах-

учасницях Європейського Союзу та нашій країні засади здійснення державної 

політики є різними. У країнах ЄС на противагу Україні їх економіка демонструє 

стабільні показники, хоча вони й ведуть сільськогосподарську діяльність за не 

надто для цього сприятливої дії природно-кліматичних чинників. Бюджет цих 

країн достатній для надання державної підтримки своїм аграрним 

товаровиробникам. Стосовно нашої країни ситуація протилежна: бюджет 

відчуває нестачу коштів, щоб підтримати вітчизняного товаровиробника, який 
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має сприятливі природні умови для ведення сільськогосподарської діяльності. 

Основними важелями державної економічної підтримки, які поширені у 

світовій практиці й можуть бути використані в Україні в умовах глобалізації та 

євроінтеграції, мають стати: передача обслуговуючим кооперативам необхідних 

об'єктів матеріально-технічної бази, що знаходяться в державній і муніципальній 

влас-ності, на засадах довгострокового безпроцентного кредиту або безоплатно; 

надання пільгових кредитів обслуговуючим кооперативам за схемами, що 

застосовуються для сільськогосподарських товаровиробників під солідарну 

відповідальність членів кооперативу; виділення лізингового кредиту 

кооперативним машинно-технологічним станціям; надання ряду пільг оптовим 

кооперативним ринкам, кооперативним торговим домам та іншим об'єктам 

ринкової інфраструктури, що функціонують як обслуговуючі кооперативи. 

З метою подолання ситуації, що склалася та з урахуваннями особливостей 

механізму надання державної підтримки у зарубіжних країнах, в Україні 

необхідно передбачити надання її тим галузям, що найбільшою мірою 

потребують цього і вже втратили свої провідні позиції в аграрній економіці. При 

наданні державної підтримки слід передбачити зниження рівня процентних 

ставок для аграрних товаровиробників різних форм господарювання, які 

потребують залучення кредитних коштів переважно на засадах довгострокового 

кредитування, щоб спрямовувати їх у виробництво конкурентоспроможної 

продукції сільського господарства та виходити з нею на світові аграрні ринки. 

Механізм державної підтримки підприємств аграрного сектору України 

через зниження процентних ставок при наданні кредитів. Однак в умовах прояву 

глобалізаційних процесів невідкладного вирішення потребують, як нами вже 

зазначалося, проблеми надання довгострокових (іпотечних) кредитів для 

аграріїв. 

У світі землю розглядають найкращою та найприйнятнішою заставою для 

одержання банківських довгострокових кредитів. Слід зазначити, що в Україні 

повноцінно не діє державний механізм регулювання застави землі. 

Положеннями земельного законодавства дозволяється передавати в заставу 

тільки ті земельні ділянки, що належать на правах власності громадянам та 

юридичним особам. 

У сучасних умовах бюджет України не в змозі нести значні витрати з 
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підтримки аграрного сектору. На концептуальному рівні мають бути змінені 

підходи до забезпечення фінансовими ресурсами галузі сільського господарства. 

Основну увагу тут слід зосередити на корпоративних фінансах, підвищенні 

їхньої ролі та значення як невід'ємного чинника функціонування агроформувань 

у реальних ринкових умовах самофінансування. Регулювання відносин між 

державою та суб’єктами ринку передбачає акцентування уваги на перерозподілі 

фінансових потоків, якими володіють держава, корпоративні підприємства і 

об’єднання, на користь останніх, які забезпечують надходження фінансових 

ресурсів, а розподіляє їх держава. 

Мають бути замінені існуючі форми й методи державної підтримки за безліччю 

програм і заходів на цілісну систему державної підтримки та захисту галузі з 

використанням кращого досвіду країн ЄС і задіянням відповідних механізмів та 

інструментів. Пріоритетами в цьому напрямі мають стати: стійке й гарантоване 

забезпечення населення хлібом і хлібопродуктами та виконання експортних 

зобов'язань на основі прийняття державної цільової програми «Продовольче 

зерно». В основу забезпечення програми має бути покладено комплексне 

розв'язання проблеми продовольчого зерна через адресне постачання товарних 

господарств насіннєвим матеріалом кращих репродукцій високоврожайних 

сортів та державний протекціонізм у впровадженні новітніх технологій; 

забезпечення населення молоком та молокопродуктами через прийняття 

державної цільової програми «Молоко і молокопродукти». Програма має 

передбачати комплексне розв'язання проблеми, а саме через створення 

повноцінної кормової бази, забезпечення племінним молодняком 

високопродуктивних порід; державний протекціонізм і підтримку впровадження 

сучасних технологій; забезпечення населення м'ясом та м'ясопродуктами через 

прийняття державної цільової програми «М'ясне скотарство і свинарство». 

Програма має передбачати комплексне розв'язання проблеми, а саме через 

створення повноцінної кормової бази; забезпечення племінним молодняком 

високопродуктивних порід; державний протекціонізм і підтримку впровадження 

сучасних технологій; задоволення потреб країни в цукрі через прийняття 

цільової державної програми «Цукробуряковий комплекс». Програма має 

передбачати комплексне розв'язання проблеми галузі, а саме забезпечення 
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товарних господарств високоякісним насіннєвим ма-теріалом, державний 

протекціонізм у постачанні необхідними матеріальними ресурсами, державну 

підтримку впровадження високоефективних технологій та забезпечення 

прибутковості галузі й, передусім, виробництва цукрової сировини [79]. 

В умовах інтеграції України до європейського економічного простору, 

глобалізації світової економіки актуальними у сфері державного регулювання 

аграрного сектору є питання підвищення ефективності державної підтримки. 

Сучасна політика підтримки аграрного сектору економіки України 

характеризується певною хаотичністю, неоднорідністю структури, постійною 

зміною векторів і відсутністю стійкої тенденції до зростання. Державне 

регулювання та національна політика в галузі підтримки аграрного сектору 

економіки повинні бути не тільки дієвими щодо показників економічної та 

соціальної ефективності, але й стимулювати становлення України як аграрної 

держави. Для малих та середніх господарств доцільно застосовувати бюджетну 

підтримку через: збільшення інвестицій у розвиток людського капіталу, 

соціальної сфери та інженерної інфраструктури; агроекологічні заходи; 

стимулювання регіональних програм розвитку та специфічних агровиробництв. 

Зазначене забезпечить подальше становлення аграрного сектору економіки 

України як висококонкурентної сфери у світовому вимірі та збільшення доходів 

виробників і сільських жителів. 

 

Висновки до розділу 3 

Ґрунтуючись на проведеному у третьому розділі дослідженні, ми дійшли 

таких висновків. Для оцінки розвитку ЗЕД аграрних підприємств в найближчій 

перспективі необхідно застосовувати короткостроковий прогноз вектор-

структури їхнього експорту, який висвітлить інтенсивність та напрямок 

структурних змін порівняно з попередніми роками. 

 

1. Особливість державної підтримки полягає також і в системі 

внутрішньої допомоги виробника аграрної продукції. Система підтримки 

повинна бути включена в Державну програму розвитку аграрного сектору. 
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Необхідним є надати можливість державі та місцевим органам збільшувати 

пільгову кредитну лінію для аграрного виробника, державні гарантії, кошти 

яких будуть на правлені на виробничу модернізацію та створення валової 

доданої вартості; забезпечувати антидемпінговий контроль за імпортною 

продукцією при цьому даний пункт не повинен суперечити міжнародним 

нормам та взятим зобов’язанням Україною при вступі до СОТ. При цьому 

первинною частиною галузі, що повинна мати пільгове оподаткування та 

кредитування, виступатиме пул підприємств та науково дослідних інституцій, 

що займаються НДДКР. 

2. Для підвищення результативності показників експорту аграрної 

продукції в Україні необхідною є підтримка вітчизняного виробника державою в 

дипломатичній площині, зазначений механізм був виявлений як ефективний під 

час аналізу практики західних країн. Це створить можливість наростити експорт 

не тільки на традиційні ринки, а й ринки, що залишаються для України менш 

доступними з причин логістики або незацікавленості імпортерів.  

3. Аналіз зовнішньоекономічної взаємодії аграрного сектору економіки 

України та її найбільших торговельних партнерів ідентифікував, що сучасному 

етапі розвитку аграрний сектор недоотримує прибутку від експорту з найбільш 

розвиненими країнами. Причиною зазначеного результату є низький рівень 

корупції в цих країнах. Збільшення показнику прозорості бізнесу збільшить в 

свою чергу експорт в цілому та експорт агропродукції зокрема. 

4. Результат гравітаційної моделі вказують на те, що при зростанні 

загального експорту до країн найбільших партнерів зростає і експорт аграрної 

продукції, що вказує на високу частку аграрного сектору в загальних 

торговельних товарних потоках України. Зазначений результат вказує на 

необхідність підтримки українського виробника, з метою забезпечення 

подальшої експансії зовнішніх ринків. 

5. В сучасних умовах основною дилемою успішної експортної політики 

аграрної продукції визначено шлях диверсифікації як товарної так і 

географічною, при цьому при побудові нової диверсифікованої стратеетгії 

орієнтуватись треба на ринок Європейського Союзу, на якому попитом буде 

користуватимуться товари з високою доданою вартістю та на ринок Азії, 
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зокрема ринок АСЕАН, де в силу об’єктивних обставин попит користуються 

більш дешеві і менш якісні товари. Зазначена стратегія повинна 

імплементуватись при врахуванні оптимізованого імпорту агропродукції. 

Висновки і результати дисертаційного дослідження, наведені в розділі 3, 

опубліковані в наукових статтях автора:  

1. Гуменюк Я.М. Місце аграрного сектору економіки України в глобальній 

продовольчій системі. Економіка, Фінанси, Право 2016. Київ. С.79-86. 

2. Гуменюк Я.М. Взаємозв’язок аграрного сектору економіки України та 

глобальної продовольчої системи. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 

Прага. 2016. Ч.2. С.126-133.  

3. Гуменюк Я.М. Удосконалення моделі інтеграційного розвитку аграрного 

сектору економіки України з ЄС. Економіка, Фінанси, Право. Київ. 2016. С.79-

86.  
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ВИСНОВКИ 

 

Результати дисертаційного дослідження, які були отримані в процесі аналізу 

проблем диверсифікації зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору 

економіки України в умовах глобалізації, можна згрупувати таким чином: 

1. Теоретико-методологічну основу дослідження проблеми диверсифікації 

зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору економіки України в умовах 

глобалізації становить сукупність концепцій, підходів, представників таких світових 

наукових шкіл, як неокласика, неоінституціоналізм, неокласичний синтез та 

економічна нобелелогія в рамках яких аналізуються різноманітні аспекти 

функціонування аграрного сектору як складової світового господарства, його 

особливостей в окремих регіональних інтеграційних об’єднаннях та окремих 

країнах, включаючи Україну. Теоріями, що розкривають, узагальнюють питання 

диверсифікації зовнішньої торгівлі аграрною продукцією, зміни, модифікації умов 

торгівлі та торговельної політики України виступають зокрема теорія контрактів 

О. Харта і Б. Хольмстрьома, концепція регулюючої ролі держави, її торговельної 

політики Ж. Тіроля, доктрина поведінкової економіки Р. Тейлора. 

2. Під впливом глобалізації сільське господарство є двигуном, який сприяє 

зростанню несільськогосподарських секторів і економічному добробуту. Економічне 

зростання, що відбувається в сільському господарстві, може справити особливо 

відчутний вплив на скорочення масштабів убогості й голоду. Збільшення зайнятості 

та доходів у сільському господарстві стимулює попит на несільськогосподарські 

товари й послуги, що також сприяє зростанню доходів сільського господарства. 

Лібералізація торгівлі та глобальний взаємозв’язок створюють нові можливості та 

виклики для країн, що розвиваються. Країни, які приділяють особливу увагу 

процесам трансформації та модернізації сільського господарства, отримують вигоду 

від участі в глобальних виробничих і вартісних мережах. Минулі інвестиції в 

сільську інфраструктуру, технології підвищення продуктивності, а також ринкові 

інститути, роблять їх більш сприйнятливими до сигналів глобального ринку. 

3. Аграрне виробництво є важливою галуззю спеціалізації України в 

міжнародних економічних відносинах і має суттєві порівняльні переваги у зовнішній 

торгівлі. Зокрема, за обсягами експорту та рівнем фактичних порівняльних переваг у 

зовнішній торгівлі окремими видами продукції агарного сектору (насіння 
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соняшнику та соняшникова олія, кукурудза, ячмінь, соя, пшениця та ін.) Україна 

входить до десятки країн-світових лідерів. 

4. Інтеграція аграрного сектору економіки України у ринок Європейського 

Союзу та набуття чинності поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС 

позитивно вплинуть на зовнішню торгівлю продовольчої сфери України та на 

диверсифікацію товарної структури. Аграрний сектор став визначальним та 

конкурентним у системі взаємозв’язків Україна – ЄС та має позитивну тенденцію до 

зростання. Підвищення субсидіюючої ролі держави в сільському господарстві та 

удосконалення єдиної аграрної політики України підвищить конкурентоздатність 

продовольчої сфери України та зробить її більш стійкою до нових ризиків і 

негативних факторів у торговельній взаємодії з ЄС. 

5. Формування конкурентних переваг експорту українського аграрного 

продукту до країн-учасниць СНД є необхідним кроком і вимагає додаткової 

розробки. Зокрема, доцільним є тарифне та квотне обмеження експорту сировини та 

сільгосппродукції первинного виробництва, що вплине на зменшення фактичної 

кількості товару, при цьому збільшуватимуться грошові еквіваленти за рахунок 

доданої вартості. 

6. ТНК та агрохолдинги з іноземним капіталом відіграють визначну роль у 

диверсифікації експорту української аграрної продукції завдяки: концентрації 

фінансових ресурсів, здатності протистояти глобальним викликам, доступу до 

технологій та технологічного оснащення, елімінування політичних ризиків на 

місцевому, національному та міжнародному рівнях. Основним ринком збуту 

продовольчої продукції України є Азія (частка у загальному експорті – 39%), ЄС 

(29%), країни СНД (15%) та Африка (15%). Одним із факторів високої 

конкурентоздатності таких підприємств та виходу на експортні ринки регіональних 

економічних угруповань як ЄС, НАФТА, АСЕАН + 3, ЛАД і СНД, є залучення 

фінансування, інвестицій та низьковідсоткового кредитування з боку європейських 

банків, що дає можливість розвивати дані компанії та нарощувати надходження до 

держбюджету внаслідок збільшення виробничих потужностей та ефекту масштабу. 

7. Під час формування ринкової економіки в незалежній Україні відбувався 

поступовий процес географічної диверсифікації українського експорту з країн СНД 

до країн далекого зарубіжжя, але він ще не завершений. Тому важливим завданням є 

пошук нових ринків збуту вітчизняної продукції, зокрема результатів аграрного 
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виробництва. Проведене дослідження свідчить, що потенційними ринками збуту 

вітчизняного продовольства є країни-учасниці ЛАД, АСЕАН+3, НАФТА. 

Трансконтинентальний напрям експорту аграрної продукції є необхідним винятково 

з точки зору розширення ринкової гегемонії продовольчих продуктів українського 

походження на нових ринках, його використання задля розширення 

зовнішньоторговельних взаємовідносин та, як наслідок, підписання секторальної або 

повної угоди про зону вільної торгівлі. 

8. Просторова гравітаційна модель зовнішньої торгівлі аграрного сектору 

економіки України використана в дисертації для опису обсягу та напрямів 

зовнішньоторговельних потоків та прогнозу їхньої реакції на факторну 

волатильність низки чинників. Отримані значення коефіцієнтів гравітаційної моделі, 

які було отримано під час економетричного аналізу, відповідають сформульованим 

теоретичним гіпотезам, при цьому були виявлені нові фактори, що випливають на 

аграрний експорт України. Дистанція між столицями України та основними 

партнерами справляє значущий негативний вплив на аграрний експорт, тобто 

збільшення відстані зменшує показник, також вагомою є роль торговельного 

режиму (рівень митних тарифів, квотування, фіто-санітарні, екологічні норми і 

стандарти якості). 

9. Інтеграція аграрного сектору економіки України до регіональних 

інтеграційних угруповань має здійснюватися трьома шляхами: 1) інтеграція 

економіки у регіональні об’єднання в цілому; 2) інтеграція аграрного сектору 

зокрема; 3) пошук стратегічних партнерів у інтеграційних союзах та поза їх межами 

з метою диверсифікації ринків та збільшення товарообігу. 

10. Глобальна та регіональна нестабільність породжує ризики, природа яких 

полягає у непередбачуваності дій учасників міжнародних економічних відносин та, 

як наслідок, торговельні війни, тарифне та нетарифне регулювання торгівлі. В 

умовах посилення нестабільності, турбулентності, ризикованості, невизначеності 

світогосподарських процесів змінюються умови торгівлі і торговельної політики в 

аграрному секторі України, трансформуються та зникають традиційні ринки 

українського аграрного експорту, що об’єктивно зумовлює необхідність його 

географічної та товарної диверсифікації, побудови виробничої моделі,чутливої до 

кон’юнктури на світових товарних ринках та сприятливої для освоєння нових 

привабливих ринків збуту. 
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Додаток Б 
Товарна структура експорту України за 2010-2015 рр. (% до попереднього року)  

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 
РІК 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Живі тварини; продукти тваринного походження 123,91 112,91 54,2 188,5 104,8 76,1 

II. Продукти рослинного походження 150,0 149,29 115,1 88,5 323,0 90,3 

III. Жири та олії тваринного або рослинного походження 97,73 107,59 165,4 176,9 113,3 92,3 

IV. Готові харчові продукти 126,15 113,24 108,0 147,5 120,2 82,9 

V. Мінеральні продукти 123,55 108,87 82,3 110,4 164,8 55,4 

VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості 
143,16 107,49 113,4 119,5 124,3 49,9 

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 121,67 130,98 139,7 122,9 101,1 56,5 

VIII. Шкіряна i хутряна сировина та вироби з них 114,87 101,88 145,6 128,6 91,1 49,5 

IX. Деревина і вироби з деревини 129,00 103,38 113,0 137,2 96,8 83,6 

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних 

матеріалів 
123,64 115,67 131,2 128,8 113,9 92,3 

ХI. Текстиль та вироби з текстилю 115,32 103,56 100,2 108,2 99,4 72,4 

XII. Взуття, головні убори, парасольки 132,76 88,45 120,9 114,1 119,9 81,1 

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 121,46 77,85 116,9 140,4 126,8 62,7 

XIV. Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, 

дорогоцінні метали та вироби з них 
- – 124,7 119,0 98,7 57,3 

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 150 107,66 117,2 126,5 132,8 46,4 

XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, 

електрообладнання та їх частини; пристрої для записування 

або відтворення зображення і звуку 

130,54 93,74 117,3 149,5 127,4 79,1 

XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 210,0 81,38 126,3 159,0 130,7 36,9 

XVIII. Прилади i апарати оптичні, для фотографування або 
кiнематографiї; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; 

музичні інструменти 

180,0 23,96 107,4 132,9 119,2 114,8 

ІХX. Рiзнi товари і вироби 135,60 127,77 126,4 130,6 121,7 70,8 

XX Вироби мистецтва 280,0 150,0 388,7 293,7 33,7 95,3 

 

Індекс виявлених порівняльних переваг України для країн СНД, Європи та Азії в 

період 2010-2015 рр. 

 Індекс Баласса (виявлених порівняльних переваг) для відповідних країн 

 RCA = (Xij / Xnj) / (Xit / Xnt),  

Рік де Х – експорт; i – досліджувана країна; j – товар (або галузь промисловості); 

 t – група товарів, n – група країн 

 Країни СНД  Країни Європи Країни Азії 

Продовольчі товари, напої та тютюн 

2010 3,878037  1,762117 3,014207 

2011 4,291842  1,786631 3,107377 

2012 3,616178  1,809326 3,283366 

2013 5,090947  2,230561 4,086795 

2014 4,97129  2,837482 5,074999 

2015 5,124495  2,4261 4,661105 

Неїстівні сировинні матеріали, напівфабрикати, за винятком енергетичних матеріалів 

2010 1,657564  3,618347 2,088331 

2011 1,890129  3,478057 1,894381 

2012 1,755922  3,38761 1,784871 

2013 1,971446  3,231915 1,485519 

2014 1,412449  2,691124 1,025365 

2015 1,278669  2,121324 0,779668 
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Енергетичні матеріали, мастильні матеріали і таке інше 

2010 0,177515  1,479309 2,20884 

2011 0,118055  0,930609 1,469037 

2012 0,098878  0,852384 1,119384 

2013 0,101753  0,820951 0,8569 

2014 0,094079  0,871893 0,713876 

2015 0,140465  1,178346 1,10362 

Хімічна продукція та споріднені товари 

2010 1,8143  0,566114 1,072747 

2011 1,957077  0,58224 1,090285 

2012 1,702379  0,540518 0,989752 

2013 1,481255  0,492231 0,941174 

2014 1,31404  0,371035 0,696117 

2015 1,385028  0,405808 0,783512 

Товари промислового виробництва 

2010 2,27551  2,712249 3,742879 

2011 2,341755  2,769202 3,769829 

2012 2,241178  2,683947 3,637317 

2013 2,741105  2,715296 3,747239 

2014 22,59738  1,927023 2,757625 

2015 19,62263  2,13416 3,46001 

Машини та транспортне обладнання 

2010 2,426932  0,34751 0,248227 

2011 2,703202  0,374072 0,270724 

2012 2,933818  0,457367 0,325364 

2013 3,20076  0,443083 0,318596 

2014 3,339083  0,494372 0,377203 

2015 3,67746  0,508268 0,381105 

Різноманітні промислові товари 

2010 2,546693  0,320592 0,458333 

2011 2,618383  0,311334 0,469149 

2012 0,150833  0,28613 0,462148 

2013 0,150998  0,230546 0,381595 

2014 0,246506  0,400929 0,742669 

2015 0,329284  0,454116 1,033754 

Товари, що не класифікуються у категорії 

2010 0,143263  0,30798 0,167113 

2011 0,16533  0,35044 0,166163 

2012 0,165155  0,218767 0,155032 

2013 0,153969  0,182795 0,136415 

2014 0,128982  0,18454 0,038164 

2015 0,097894  0,184064 0,029013 
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Додоток В 

 

 Динаміка експорту товарів до країн – основних торговельних партнерів України за 2009-2015 рр.  
            

РІК Показник 
   Місце країни за обсягом експорту     
          

 Країна Росія Німеччина Туреччина Італія США Польща Китай Угорщина Румунія Молдова 
            

2009 тис дол США 5888676,37 1891042,57 1869198,98 1620436,06 1506851,79 979908,47 831407,00 807632,12 731745,04 659772,35 
            

 % заг. експ. 18,02 5,78 5,72 4,95 4,61 2,99 2,54 2,47 2,24 2,02 
            

 Країна Росія Туреччина Італія Німеччина Польща США Білорусь Єгипет Індія Китай 
            

2010 тис дол США 7495821,72 2034974,78 1893850,20 1286236,92 1010916,16 956510,52 891988,74 802501,88 736941,33 711241,23 
            

 % заг. експ. 21,86 5,93 5,52 3,75 2,94 2,78 2,60 2,34 2,14 2,07 
            

 Країна Росія Італія Туреччина Польща Німеччина Білорусь США Угорщина Індія Казахстан 
            

2011 тис дол США 8650699,8 2503422,5 2390039,2 1344516,3 1283847,3 1222688,8 1201721,5 946132,0 850105,5 828008,6 
            

 % заг. експ. 22,54 6,52 6,22 3,50 3,34 3,18 3,13 2,46 2,21 2,15 
            

 Країна Росія Туреччина Італія Німеччина Польща Білорусь Казахстан Угорщина США Молдова 
            

2012 тис дол США 12668323,9 3650005,0 2675165,1 1644519,2 1636938,0 1561387,0 1433699,0 1235087,5 1058085,2 911306,1 
            

 % заг. експ. 25,72 7,41 5,43 3,34 3,32 3,17 2,91 2,50 2,14 1,85 
            

 Країна Росія Туреччина Італія Польща Білорусь США Німеччина Казахстан Єгипет Угорщина 
            

2013 тис дол США 15735571,9 4633291,4 2911728,8 2338303,0 2105576,7 1949129,5 1837105,4 1832582,7 1560027,4 1367110,1 
            

 % заг. експ. 23,5 6,92 4,34 3,49 3,14 2,91 2,74 2,73 2,32 2,04 
            

 Країна Росія Туреччина Китай Казахстан Білорусь Німеччина Італія Польща Індія Єгипет 
            

2014 
тис дол США 8495072,3 2126526,4 1434404,7 1418429,7 1258938,2 1248125,7 1227560,5 1213109,5 1152457,0 1013336,4 
           

 % заг. експ. 24,1 5,35 3,61 3,57 3,17 3,14 3,09 3,05 2,90 2,55 
            

 Країна Росія Туреччина Iталiя Білорусь Польща Нiмеччина Iндiя Єгипет Китай Казахстан 
            

2015 тис дол США 13431881,0 3026668,7 2412347,5 1899198,1 1787225,2 1499472,9 1426117,0 1327993,7 1316550,1 1300504,9 
            

 % заг. експ. 26,11656 5,884966 4,690498 3,692745 3,475028 2,915531 2,7729 2,582112 2,559861 2,528664 
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Додоток Г 

Експорт до країн – основних торговельних партнерів  

України в 2011, 2014, 2016 роках (млн. дол. США) 
Країна 2011 2014 2016 

Росiйська Федерацiя 9798,2 4827,7 3592,9 

Iталiя 2468,3 1979,8 1929,6 

Iспанiя 1166,6 1043,6 1004,5 

Iран, Ісламська Республiка 703,4 533,6 705,2 

Iрак 710,6 472,5 374,4 

Iндiя 1815,8 1444,1 1903,1 

Iндонезiя 168,3 185,9 366,4 

Iзраїль 593,1 597,1 488,6 

Чехія 772,5 541,0 560,8 

Францiя 532,7 497,9 453,7 

Угорщина 1509,9 909,7 1053,1 

Туреччина 3561,4 2771,8 2049,1 

Таїланд 140,6 334,9 413,5 

США 667,9 481,8 426,6 

Словаччина 670,2 468,5 471,4 

Саудiвська Аравiя 1031,4 761,6 592,9 

Румунiя 584,1 569,9 717,0 

Польща 2644,7 1977,3 2200,0 

Нiмеччина 1590,6 1328,7 1423,7 

Нiдерланди 1106,1 905,7 995,3 

Молдова, Республіка 743,6 524,3 481,1 

Лiван 272,3 300,1 338,5 

Корея, Республiка 510,3 395,4 413,7 

Китай 2674,1 2399,1 1832,5 

Казахстан 1069,4 712,7 400,1 

Єгипет 2862,1 2079,8 2266,5 

Грузiя 488,0 402,7 390,8 

Болгарiя 550,6 419,5 418,2 

Білорусь 1617,1 870,7 903,2 

Австрiя 530,9 347,2 361,3 
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